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CZ. A
WSTĘP

1. Wprowadzenie:

Program  zadrzewieniowy  zwany  również  gminnym  programem

kształtowania zadrzewień został stworzony w ramach współpracy Gminy Leśna

z Fundacją EkoRozwoju. Celem programu jest pomoc przy podejmowaniu decyzji

oraz zarządzaniu zadrzewieniami liniowymi w mieście Leśna i miejscowościach

Gminy.  Dlaczego  odpowiedni  sposób  zarządzania  zadrzewieniami  jest  taki

istotny?  Zwarte  i  systematyczne  monitorowanie  istniejących  zadrzewień  oraz

bieżące planowanie nowych nasadzeń może być skutecznie prowadzone jedynie

przy dysponowaniu danymi na temat obecnych zadrzewień, ich stanu oraz miejsc

nadających się do nasadzeń w przyszłości. Ważnym celem programu jest również

poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach w sąsiedztwie drzew. 

Poniższy  program  zadrzewieniowy  został  sporządzony  na  podstawie

inwentaryzacji  wszystkich  głównych  alej  w  miejscowościach  Gminy  Leśna.

Obejmuje on drzewa rosnące przy drogach zarządzanych przez organy różnych

szczebli. Od dróg polnych, gminnych do dróg wojewódzkich i krajowych.

Poniższy dokument został stworzony na podstawie zbioru informacji niezbędnych

przy planowaniu i podejmowania decyzji w urzędach. 
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2. Opis Gminy Leśna

Miasto i gmina Leśna położone są w malowniczej krainie nieopodal Jeziora

Złotnickiego  i  Jeziora  Leśniańskiego  w  południowo-zachodniej  części

województwa  dolnośląskiego.  Położenie  przy  granicy  z  Czechami,  sąsiedztwo

górskiej  gminy  Świeradów  Zdrój  oraz  wyjątkowe  walory  krajobrazowo

- przyrodnicze sprawiają,  że z roku na rok Gmina odwiedzana jest przez coraz

liczniejszą grupę turystów krajowych i zagranicznych.

W  obszar  administracyjny  miasta  i  gminy  Leśna  wchodzi  13 sołectw,

a  szacunkowa  liczba  mieszkańców  gminy  na  koniec  2012  roku  wyniosła

10  599  osób.  Gmina  Leśna  wyróżnia  się  głównie  za  sprawą  niezwykłego

krajobrazu, przyrody oraz licznych zabytków, do których często prowadzą piękne

aleje.  Warto  tu  wspomnieć  chociażby

o tak znanych obiektach zabytkowych

jak  średniowieczny  Zamek  Czocha,

na  terenie  którego  nakręcono  wiele

filmów  i  programów  telewizyjnych.

W  miejscowości  Świecie  możemy

obejrzeć  ruiny  średniowiecznego

zamku,  który  niegdyś  pełnił  rolę

warowni  obronnej  i  strzegł  szlaku  handlowego  na  drodze  Czechy  –  Śląsk,

a w miejscowości  Szyszkowa zobaczyć można młyn wodny z początku XVIII

wieku z kompletnymi urządzeniami młynarskimi. Jednak nie tylko pozostałości

architektury czy sztuki są godne uwagi na tym terenie. Warto spojrzeć również na

przyrodę, zarówno tę ożywioną, jak i nieożywioną.

Naszą uwagę powinny zwrócić geologiczne ciekawostki gminy – wulkany.

Jeden z nich - Stożek Perkuna - w Smolniku, z którego szczytu (400 m n.p.m.)

roztacza się piękna panorama na Góry Izerskie i Karkonosze.
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Drugi wulkan w Miłoszowie – Stożek Światowida - o wysokości 427 m n.p.m.

w  całości  porośnięty  jest  drzewami.  Piękne  widoki  na  panoramę  Gór  Izerskich

(fot. powyżej) i przełom rzeki Kwisy rozpościerają się również z Orlich Skał. Z kolei

w  okolicy  Grabiszyc  Dolnych  warto  zobaczyć  zalane  wodą  malownicze  wyrobisko

w dawnym kamieniołomie, którego ściany ukazują słupową strukturę bazaltu. 

Do zwiedzania w okolicy Leśnej jest wiele, a gdy zabraknie nam sił można spocząć

na jednej z plaż nad Jeziorem Leśniańskim (fot.

obok) ze 100-letnią tamą lub powędkować nad

Jeziorem Złotnickim czy rzeką Kwisą, na której

wyznaczony jest również tor kajakowy.

Gmina  Leśna  robi  wiele  w  kierunku

ochrony przyrody, o czym świadczy jej aktywne

uczestnictwo w wielu programach oraz powołanie

obszaru  chronionego  krajobrazu  obejmującego

najbliższe  otoczenie  najcenniejszych  pod

względem  krajobrazowym  i  przyrodniczym

terenów Kwisy w rejonie miasta Leśna i wsi Stankowice, Złotniki Lubańskie i Złoty Potok.

Obszar  chronionego  krajobrazu  w  całości  wchodzi  w  skład  planowanego

Leśniańsko-Złotnickiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Gminy Leśna znajduje się

obszar Natura 2000 obejmujący tereny Sztolni i nosi on nazwę Natura 2000 ,,Sztolnie

w Leśnej''. Prace nad sztolniami rozpoczęły się w 1943 roku i miały na celu stworzenie

podziemnego kompleksu, w którym zlokalizowano zakłady „Walter'' produkujące silniki

rakietowe.  Prac  nad  budową  kompleksu  nie  udało  się  zakończyć,  pozostał  jednak

kompleks tuneli, które obecnie zamieszkują nietoperze takie jak: nocek duży (Myotis

myotis),  nocek  Bechsteina  (Myotis  bechsteinii)  i  mopek  (Barbastella  barbastellus).

Ze  względu na  liczbę  zimujących nietoperzy,  jak  i  zróżnicowany skład  gatunkowy,

kompleks Sztolni  w Leśnej stanowi jedno z ważniejszych zimowych schronień tych

ssaków w południowo -zachodniej Polsce.
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Oprócz wyżej wymienionych obiektów już objętych specjalną opieka, na

terenie Gminy wyznaczono kilka obszarów kwalifikowanych do ochrony, a wśród

nich:  Las  Miłoszowski  i  Góra  Bobrzycka,  Kompleks  Leśny  i  Dolina  Potoku

Bruśnik,  Przełomowy  Odcinek  Kwisy,  Wulkany,  Wąwóz  Kwisy  koło  Złotnik

Lubańskich,  Łąki  koło  Pobiednej,  Dolina  Grabiszówki,  Las  Bukowy na  Górze

Liściastej,  a  być  może  już  niedługo  do  tej  listy  dołączą  aleje  o  wyjątkowych

walorach krajobrazowych i przyrodniczych  prowadzące do atrakcyjnych miejsc

Gminy Leśna.

3. Program ,,Drogi dla Natury’’- Kampania na rzecz zadrzewień.

Celem  ogólnopolskiej  kampanii  Drogi  dla  Natury,  zainicjowanej

w 2009 roku przez Fundację EkoRozwoju, jest ochrona drzew przydrożnych. Niniejsze

opracowanie  powstało  dzięki  wsparciu  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska

i Gospodarki Wodnej, udzielonego w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na

rzecz zadrzewień”. Rozpoczęty w roku 2012 projekt obejmuje swoim zasięgiem 24 gminy

w 9 województwach i obejmuje przygotowanie programów kształtowania zadrzewień.

W jego  ramach  prowadzone  są  także  szkolenia  dla  drogowców i  samorządowców

dotyczące tworzenia, utrzymania i diagnozowania stanu oraz wartości przyrodniczej alej,

jak też działania edukacyjne. Projekt kampanii na rzecz zadrzewień jest kontynuowany

w kolejnych trzech latach dzięki wsparciu unijnego programu LIFE+ i obejmie docelowo

łącznie 90 gmin we wszystkich województwach. Projekt „Drogi dla Natury – kampania na

rzecz zadrzewień” jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju wspólnie z partnerami

regionalnymi:  Stowarzyszeniem  Eko-Inicjatywa  z  Kwidzyna,  Fundacją  Ekologiczną

Zielona Akcja z Legnicy, Fundacją Aeris Futuro z Krakowa, Federacją Zielonych „Gaja”

ze  Szczecina,  Stowarzyszeniem  „Agencja  Ekorozwoju  Zielone  Płuca  Polski”

z  Białegostoku,  Towarzystwem  Przyjaciół  Słońska  Unitis  Viribus  oraz  niemieckim

partnerem  -  meklembursko-pomorskim  oddziałem  BUND  w  Schwerinie.  Więcej

o programie Drogi dla Natury oraz o ochronie alej na witrynie ww.aleje.org.pl, na której

jest także dostępna elektroniczna wersja programu zadrzewieniowego.
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4. Instrukcja do wypełniania ankiety inwentaryzacji 
zadrzewień liniowych 

Przegląd  zadrzewień  w  gminie  Leśna  został  wykonany  przy  użyciu  poniższej
ankiety  oraz  instrukcji  wypełniania  ankiety.  Zaleca  się  stosowanie  podobnego
formularza  przy  wprowadzaniu  nowych  alej  w  celu  zapewnienia  jednolitości
dokumentu.

 Jak zbierać dane?

Ankieterzy  powinni  wstępnie  zidentyfikować  aleje  i  szpalery  w oparciu

o  znajomość  terenu,  posiłkując  się  w  razie  potrzeby  mapami  satelitarnymi

(np. przy użyciu Google Earth). W terenie opiszą położenie obiektu i zarejestrują

współrzędne  geograficzne.  Drzewa  powinny  być  policzone,  oznaczone  co  do

gatunku i podany średni obwód (bazując na pomiarach części egzemplarzy) na

wysokości 1,3 m. Następnie zaznaczyć stan zdrowotny drzew, stan zachowania

alei/szpaleru i ślady cięć w koronach. Na koniec zapisać obserwacje przyrodnicze,

uwagi i rekomendacje ochronne, w tym liczbę drzew zalecanych do posadzenia

przy  danej  drodze.  Sporządzenie  szkicu  sytuacyjnego,  którego  zakres

i  szczegółowość  będzie  określana  przez  ankietera,  może  być  pomocna

w późniejszych etapach realizacji planu. Wypełnione ankiety oraz dokumentacja

fotograficzna będą podstawą do stworzenia programu zadrzewień w gminach.

Inwentaryzację najlepiej przeprowadzić w okresie od lipca do października,

aby  została  ukończona  przed  zakończeniem  sezonu  wegetacyjnego.  Poniżej

znajduje się wzór formularza do zbierania danych oraz instrukcje:

8



Wpisujemy imię i  nazwisko ankietera,  numer kolejny wypełnianej  przez niego
ankiety oraz datę i podpis.

I. Dane ogólne
 Lokalizację  opisujemy  w  sposób  ułatwiający  trafienie  do  obiektu,  np.

„droga z  centrum wsi  X w kierunku miasta Y,  od  ostatniej  chałupy po
lewej”

 Współrzędne początku i końca obiektu oraz punktów załamania mierzymy
za pomocą GPS i podajemy najlepiej w formacie płaskim – w metrach,
układ 92. Podajemy numer waypointu oraz współrzędne N.... i E...., przy
czym pełne  brzmienie  tylko  dla  pierwszego  punktu  obiektu,  dalej  tylko
końcówki.

 Jeśli  obiekt  rośnie  wzdłuż  drogi  publicznej,  podajemy  jej  numer
i zaznaczamy zarządcę, o ile znany. Zaznaczamy rodzaj nawierzchni, a
jeśli obiekt nie rośnie wzdłuż drogi, zaznaczamy to, pisząc np. „rów, staw,
miedza...”. 

 Szerokość  między  szpalerami  i  rozstaw  drzew  podajemy
z dokładnością do 0,5 m, a odległość szpalerów od krawędzi jezdni, (jeśli
nawierzchnia twarda) z dokładnością do 0,1 m; 

 Jeśli drzewa rosną za rowem, zaznaczamy kratkę. 
 Rozstaw  drzew  to  inaczej  więźba  sadzenia  –  jak  gęsto  aleja  została

posadzona,  niezależnie  od  utraconych  później  drzew.  Jeśli  to  trudno
określić, podajemy przeważający rozstaw.

II. Dane przyrodnicze
 Zaznaczamy skład gatunkowy oszacowany z dokładnością do 10%, jeśli

gatunek występuje jako nieliczna domieszka, stawiamy gwiazdkę *. 
 Podajemy liczbę drzew dla każdej strony drogi i określamy je (S, N, E, lub

W). 
 Obwód  na  wysokości  pierśnicy  mierzymy  na  reprezentatywnych

drzewach; jeśli w alei występują różne pokolenia, traktujemy je odrębnie,
zaznaczając także obecność młodych podsadzeń lub samosiewów.

 Wskazujemy  obecność  chronionych  ksylofagów  i  przy  okazji  innych
ciekawych  organizmów.  Jeśli  występuje  potencjalne  siedlisko  Pachnicy
(dziuplaste drzewa), zaznaczamy odpowiednią kratkę.

III. Stan obiektu
Wybrać i zaznaczyć właściwy wariant w punktach a,b,c.

IV. Rekomendowane działania ochronne
 W  tym  punkcie  zawieramy  rekomendacje  praktyczne,

do wykorzystania przy sadzeniu drzew oraz innych zabiegach. Informacje
o  faktycznych  i  potencjalnych  pomnikach  przyrody,  które  mogą  być
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wykorzystane  w  działaniach  prawnych.
W przypadku szczególnie wartościowych alej można rozważyć inne, niż
pomnik przyrody, formy ochrony.

 W  ostatniej  części  ankiety  podajemy  spostrzeżenia  nt.  wartości
kulturowych,  krajobrazowych  i  estetycznych  obiektu.  Zaznaczamy,  jeśli
obiekt  jest  wyróżniający  się,  wybitny  i  zasługuje  na  szczególne
traktowanie. 

 Na  osobnej  kartce  sporządzamy  szkic  sytuacyjny  i  podajemy
ew. dodatkowe informacje. Dodatkową kartkę oznaczyć numerem ankiety
i zszyć zszywaczem z ankietą.

 Wpisujemy istniejące lub potencjalne miejsca konfliktowe

*Skróty oznaczające gatunki drzew, wzorowane

Brz br – brzoza brodawkowata, Betula 
verrucosa
Brz omsz – brzoza omszona, Betula 
pubescens
Db szyp – dąb szypułkowy Quercus robur
Db bezszyp – dąb bezszypułkowy, Quercus 
petraea
Db czer – dąb czerwony, Quercus rubra
Gb – grab zwyczajny, Carpinus betulus
Js – jesion wyniosły, Fraxinus excelsior
Jw – jawor, Acer pseudoplatanus
Kasz – kasztanowiec, Aesculus hippocastani
Kl – klon zwyczajny, Acer platanoides
Lp drob – lipa drobnolistna, Tilia cordata
Lp szer – lipa szerokolistna, Tilia platyphyllos

Ol – olcha czarna, Alnus glutinosa
Os – osika, Populus tremula
Rb – robinia akacjowa, Robinia pseudoaccacia
So – sosna pospolita, Pinus silvestris
Tp kult – odmiany uprawne nierodzimych
topól, głównie kanadyjskich, Populus x 
canadensis
Wb – wierzba, Salix sp.
Wz – wiąz, Ulmus sp.
posp – pospolity/a
zw – zwyczajny/a

ANKIETA NR …………
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ PRZYDROŻNYCH GMINY………………..

Mamy do czynienia z aleją, kiedy na odcinku 100 m znajduje się minimum 5 drzew
po każdej ze stron drogi lub szpalerem, kiedy na odcinku 100 m znajduje się minimum 5

drzew. 
Imię i nazwisko ankietera: ............................................................. 
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Data zebrania danych i podpis: .......................................................

I. Dane ogólne
Lokalizacja – opis: …………………………………………………..

Numer punktu (waypoint): współrzędne E/N: początku, końca i punktów załamania 
obiektu:
Nr....: N.................../ E...................; Nr....: N..................../E.......................; Nr....: 
N................/E……….......;
Nr....: N…………….../E…    …........; Nr....: N..................../E.......................; Nr....: 
N................/E.................; 
Nr....: N................/E………........;

Długość: ........... m; Droga nr........
W zarządzie (zaznacz): gmina / powiat / województwo / droga krajowa / grunt prywatny

Nawierzchnia (zaznacz): asfalt / bruk / gruntowa / inne (np. rów): ..............

Szerokość między szpalerami: ....... m Rozstaw drzew: ....... m

Odległość szpalerów od krawędzi jezdni: ........ m 

Drzewa za rowem   TAK/NIE      ilość:

II. Dane przyrodnicze

a. Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer.

Kasz. Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

Liczba drzew (nazwać strony drogi):
……………../...........,    ………………/……...
Uwagi: .....................................................................................................
Przeciętny obwód drzew (na wysokości 1,3 m) i jego rozpiętość (wymiary drzew 
pomnikowych podać w dziale IV)
..............................................................................................................

b. Występowanie chronionych i ciekawych gatunków

Wymień gatunki występujące lub potencjalnie występujące:
………………………………………………………………………………………………………

III. Stan obiektu
b. Stan zdrowotny drzew:

Bardzo dobry zdrowy pień, wzorcowo ukształtowana forma pienna 
drzewa, w pełni prawidłowo ukształtowana i zdrowa 
korona
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Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana 
i lub kształtowana korona

Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia 
korony

Zły rozległe uszkodzenia pnia lub korony, zasychające 
konary, tzw. szkodniki, dewastacyjne cięcia zaburzające 
statykę drzewa, itp.

Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od 
dobrego do złego - w jednym przebiegu drogi.

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) : 

c. Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%
zwarta z lukami 21 - 40%
przerzedzona 41 - 60%
fragmenty 60 - 80%
ślady 81 - 99%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek

Liczba

Inne potrzebne zabiegi: 

………………………………………………………………………………………………………

b.  Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ..................

c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i

zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość):
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
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Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i 

kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp.

d. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub 
telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 

Cz. B
PRZEGLĄD ZADRZEWIEŃ W GMINIE LEŚNA

ANKIETA Nr 1.

I. Dane ogólne.

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

1.N 51o3’30 /E 15o17’57, 2. N 51o3’14/ 
E15o18’17, 3. N 51o2’48/ E 15o18’34

Lokalizacja-opis miejsca Droga do miejscowości Janówka: Zjazd w 
prawo z drogi powiatowej nr 2463D  z 
Kościelniki Śr. w kierunku Grodnicy.

Długość (m) 1560 m
Rozstaw drzew (m) 6 m
Drzewa za rowem Nie
W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) 5 m
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Nawierzchnia  Żwir, kamień
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni (m) 0.5-1.5 m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz. Kl. Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

67 15 1 4 4 Brz-9
Bk-1

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ/Wschód , strona lewa– 18
Południe/Zachód – 61
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Młode dęby: 140-180 cm, Dorosłe dęby- 270 cm, Lipy dr. 250 cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
Zaobserwowano  występowanie  porostów  i  mchów.  Istnieje  duże  prawdopodobieństwo
występowania chronionych gatunków chrząszczy oraz ptaków. Zanotowano gniazda ptasie, oraz
wypróchnienia w dębach i lipach.

III. Stan obiektu 

a) Stan zdrowotny obiektu

* Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Dęby  przed  lasem  w  stronę  Janówki  wymagają  pilnej  interwencji  (pielęgnacji  oraz

konserwacji).  Licznie  występujący  posusz  konarów  o  długości  do  4  m

w koronie. Istnieje duże ryzyko wystąpienia nieprzewidywanego upadku suchych gałęzi

lub konarów z wysokości ok. 3-8 m. Widoczne zrakowacenia na pniach dębów i buka

(wymiary pomnikowe). Widoczne ślady po cięciach pielęgnacyjnych do wysokości 5 m.

Rany po niektórych cięciach zaczęły przekształcać sie w spróchnienia bądź dziuple.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
zwarta z lukami 21 - 40%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
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a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Db. sz

Liczba 20 

Inne potrzebne zabiegi:

Przy  drzewach  na  alei  rośnie  wiele  samosiewów  i  zakrzaczeń  ograniczających

szerokość  pasa  drogowego  oraz  spowalniających  wzrost  młodszych  dębów

i brzóz. Zaleca się usunięcie nadmiaru zakrzaczeń oraz zastosowanie zrównoważonych

zabiegów pielęgnacyjnych na młodych drzewach mających na celu uformowanie korony

i  zlikwidowanie  miejsc  tworzenia  rozwidleń

V-kształtnych.

b. Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach:  brak

c.  Istniejące  pomniki  przyrody  oraz  propozycje  objęcia  ochroną  pomnikową
(wymienić i zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. Wysokość.

1. Buk pospolity- obwód na wys. 1.3 m – 410 cm,
2. Lipa drobnolistna- obwód na wys. 1.3 m - 430 cm, 
3. Dąb szyp. obw. - 360 cm

d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i
kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp. 

Aleja prowadzi do miejscowości w której znajduje się odrestaurowany dworek, przy
alei znajduje się również kapliczka z ławeczką, która stanowi istotny element kultu
religijnego  dla  mieszkańców  oraz  wpisuje  się  w  lokalny  krajobraz.  Aleja  rośnie
wzdłuż drogi wyznaczonej jako szlak turystyczny dla pieszych i rowerzystów.

e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub
telefoniczne,  znaki  drogowe,  lampy  oświetleniowe,  wąski  pas  drogowy,
planowane inwestycje itp.)

Aleję przecinają linie energetyczne, około 100 m przed znakiem Janówka.
 V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna
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Fot . Kapliczka w przerwie w alei . 
W tle widoczna zwarta, gęsto sadzona aleja  
w Janówce, przechodząca w las.

                                                         

Fot. Janówka- Szpaler jednostronny, stopniowo przechodzący w aleję. Stare drzewa, głownie dęby często 

posiadające znaczący posusz w koronie, wymagają regularnej obserwacji i pielęgnacji.

ALEJA Nr 2

17

Fot. Aleja w Janówce jest ostoją dla wielu 
gatunków ptaków.



I. Dane ogólne 

Lokalizacja-opis miejsca Droga przez miejscowość Szyszkowa.
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

nr1. N 51o03’25/ E 15o16’37 nr2.N 51o02’48
/E 15o15’49 nr3. N 51o02’41/ E 15o15’35, 
nr4 N 51002’23 /E 15o15’35 nr5. 
N51o02’13 /E15o15’34

Długość (m) 2700 m
Rozstaw drzew (m) 8-10 m
Drzewa za rowem tak
W zarządzie Powiat
Szerokość między szpalerami (m) 6 m
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni
(m)

0.5-2m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz. Kl. Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

17 35 1 3 21 3 Brz-8
Gr-8

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Wschód – 82 
Zachód – 110
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Jesiony- 270 cm, Lipa dr. 260 cm, Graby 110 cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków
 
 W  Szyszkowej  istnieje  fragment  alei  grabowej  po  stronie  lewej  w  kierunku  Leśnej.
Zaobserwowano  występowanie  starych  dziuplastych  drzew  mogących  być  siedliskiem
chronionych gatunków chrząszczy i ptaków. 

III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona.

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się):
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Widoczne ślady po cięciach w koronie, dąb koło straży pożarnej wykazuje połowiczny

posusz w koronie. Wymaga obserwacji i pielęgnacji, bądź zabezpieczenia. Występują 2

stare  dęby  o  posuszu  w  koronie  ponad  90  %.  Drzewa  wymagają  usunięcia,  gdyż

stwarzają  realne  ryzyko  wywrotu  na  drogę

i uszkodzenie linii energetycznych. 

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta z lukami 21 - 40%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a. Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
 
Zaleca  się  nasadzenie  drzew  w  miejscach  po  obumarłych,  wyciętych
i zagrażających drzewach oraz lipy  w  przerwach w alei, gdzie nie występują miejsca
konfliktowe tj. oświetlenie czy linie energetyczne.

Gatunek Lp dr Db 
szyp
.

Liczba 15 10

Inne potrzebne zabiegi:

Stare  drzewa  posiadające  połowiczny  posusz  w  koronie  wymagają  pielęgnacji

polegającej  na  zabezpieczeniu  (wiązaniami)  lub  usunięciu  posuszu  znad  drogi.

Obserwacji  wymagają  także drzewa rosnące przy kanale  melioracyjnym przy którym

przeprowadzone  zostały  prace  oczyszczające.  Korzenie  tych  drzew  mogły  zostać

uszkodzone podczas  ziemnych prac.

b.  Istniejące  pomniki  przyrody  oraz  propozycje  objęcia  ochroną  pomnikową
(wymienić i podać obwód na wysokości 1.3 m)

1. Lipa drobnolistna – obw. 465 cm, 
2. Dąb szyp. – obw. 597 cm

c.  Podać  także  informacje  o  wartościach  kulturowych  obiektu,  jak  obecność
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp.

W aleję jest wkomponowana kapliczka przydrożna. Przy drodze znajduje się 
młyn będący atrakcją turystyczną o znaczeniu regionalnym.

d.  Istniejące  lub  potencjale  miejsca  konfliktowe  (np.  linie  energetyczne  lub
telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane
inwestycje itp.) 
Lampy oświetleniowe, linie energetyczne i telefoniczne. Miejscami odległość drzew od 
krawędzi jezdni wynosi 0.5 m. Zaleca się postawienie znaków ostrzegawczych w tych 
miejscach. 
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 V. Mapa alei

VI. Dokumentacja fotograficzna

.

 Fot.  Widok  na  koronę  drzew  w  alei  przez
miejscowość Szyszkowa. Wiele drzew wykazuje
oznaki  obumierania  i  wymaga  szybkiej
interwencji.

ALEJA Nr 3.

I. Dane ogólne

Lokalizacja-opis miejsca Droga z Kościelników Śr. Do Grodnicy
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N51o3’49/ E15 o17’35 nr2. N51o3’31/ E
15o17’ nr3. N 3o25’96/ E 18o20’18

20

Fot. Fragment alei przez miejscowość Szyszkowa- na 
zdjęciu widoczne odchylone i obumierające topole 
wymagające zastąpienia nowymi nasadzeniami



Długość (m) 1210 m
Rozstaw drzew (m) 10 m
Drzewa za rowem Tak- 174
W zarządzie Powiat , droga nr 2463 D
Szerokość między szpalerami (m) 6-13 m
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni
(m)

0.5-4m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

26 16 1 1 2 21 Czer-1 46 Rob-9

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Zachód – 73
Wschód – 124
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Dęby- 230 cm, Lipa dr. - 260 cm, Topole-230 cm

b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 

Szpaler  41   dojrzałych  dębów,  dziuplasta  Lipa  o  obwodzie  340  cm  na  końcu  alei  w  stronę
Grodnicy po stronie prawej. (potencjalne siedlisko Pachnicy dębowej i wielu innych chronionych
gatunków). 

III. Stan obiektu 

a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się):

Widoczne  ślady  po  cięciach  w  koronie  do  wys.  3-4  m.  Cięcia  te  spowodowały

podniesienie korony i zwiększenie ryzyka złamania drzewa pod naporem wiatru. Robinia

ze złamanym przewodnikiem wymaga szybkiej interwencji - grozi złamaniem i upadkiem

na jezdnię. 
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b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze

V zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Lp. 
dr.

Liczba 35

Wymagane nasadzenia zastępcze, stopniowe w ramach wymiany za Topole.
Na najbliższe lata zaleca się wymianę ok. 35 topól.

Inne potrzebne zabiegi:
Wymagana stopniowa wymiana Topól na Lipy drobnolistne. Zalecane dosadzanie drzew
za rowem w miejscach po obumarłych lub wyciętych drzewach

b. Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ..........91........
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 

(wymienić i podać obwód na wysokości 1.3 m)
1. Robinia akacjowa- obw. : 300 cm,
2.  Lipa drobnolistna obw. : 340 cm
d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i

kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp.
Aleja  wpisuje  się  w  lokalny  krajobraz  polno-łąkowy.  Cenna  ze  względów
krajobrazowych,  aleja  przechodzi  przez  wzniesienie  skąd  odsłania  się  widok  na
okoliczne pagórki i góry.

e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub
telefoniczne,  znaki  drogowe,  lampy  oświetleniowe,  wąski  pas  drogowy,
planowane inwestycje itp.).

Miejscami szerokość między szpalerami wynosi mniej niż 6 m, a odległość od krawędzi
jezdni  mniej  niż  0.5m.  Istnieje  możliwość  umiejscawiania  nowych  nasadzeń  poza
rowem, po obu stronach jezdni.  W miejscach gdzie występuje zwężenie jezdni przez
rosnące drzewa, zaleca się postawienie znaków ostrzegawczych oraz zamontowanie
elementów odblaskowych na pniach drzewa.
V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

.
 Fot. Droga z Kościelników Śr. do Grodnicy.
 Miejsce rozpoczęcia podwójnej alei

ALEJA Nr 4.
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 Fot. Widok z alei prowadzącej
z Kościelników Śr. do Grodnicy



I. Dane ogólne

Lokalizacja-opis miejsca Aleja przy założeniu parkowo-pałacowym 
w Pobiednej.

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 50o56’18/E 15o17’53 nr.2 N 
50o56’15 /E 15°17'58

Długość (m) 120 m
Rozstaw drzew (m) 6 m
Drzewa za rowem Brak
W zarządzie Prywatny
Szerokość między szpalerami (m) 7m
Nawierzchnia bruk
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni
(m)

1m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

55 4
5

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Południe – 19
Północ- 8
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Kasztanowce-290 cm, Klony- 260 cm. Rozpiętość korony do 12 m
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
Aleja cenna ze względu na wiek i miejsce występowania przy zabytkowym pałacu i parku. 
Kasztanowce i klony dobrze zachowane, występują porosty, zanotowano gniazdo ptaków.

III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

V Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi:

Zanotowano niebezpieczny posusz w Kasztanowcu - 1 grubszy konar o średnicy do

10 cm nad aleją od strony ścieżki.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
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Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
V zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
Zalecana  rutynowa obserwacja  co rok,  zabezpieczenie  posuszu nad drogą,  możliwe

zastosowanie wiązań elastycznych na drzewach z rozwidleniami.

Inne potrzebne zabiegi:

b. Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ..........0........
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 

(wymienić i podać rozmiary i obwód)

Aleja ze względu na swoją lokalizację, rozmiar drzew, stan oraz formę może zostać 
wpisana w listę pomników przyrody.

d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub 
folwarczne itp.
Aleja cenna ze względów historyczno- krajobrazowych. 

e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie 
energetyczne lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski 
pas drogowy, planowane inwestycje itp.) 

Na terenie obiektu prowadzone są prace remontowo-budowlane mogące zaszkodzić 
drzewom. 

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Aleja przy pałacu w Pobiednej.

Fot. Widok od strony wjazdu do pałacu.

ALEJA Nr 5

I. Dane ogólne

Lokalizacja-opis miejsca Ul. Reja- Leśna
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o1’29/ E 15o16’12, nr2. N51o1’33/ 
E15o16’16 nr3. N51o1’33/E15o16’22

Długość (m) 280m
Rozstaw drzew (m) 6 m
Drzewa za rowem Brak
W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) 5m
Nawierzchnia Asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni
(m)

0,5 m
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II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

26 74

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Południe – 36
Północ- 25
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 

Kasztanowce-280 cm, Jesiony- 240 cm. Rozpiętość korony do 10 m
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 

występują liczne porosty, zanotowano gniazdo ptaków na jesionie
III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Liczne ślady po cięciach w koronie w Jesionach, nieliczne ślady po cięciach w koronie 

kasztanowców

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Kaszt.

Liczba 5

Zalecane nasadzenia uzupełniające w przerwach po wyciętych drzewach. Niektóre 

kasztanowce wykazują oznaki infekcji, występują spróchnienia w pniach kasztanowców. 

Zalecana ekspertyza dendrologiczna drzew.

Inne potrzebne zabiegi:

b. Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ..........0........

c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i podać obwód) -
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d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub 
folwarczne itp.
Aleja cenna ze względów historyczno- krajobrazowych prowadzi do szlaku    

turystycznego, toru kajakowego oraz zakładu pracy.

e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie 
energetyczne lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski 
pas drogowy, planowane inwestycje itp.) 

-Linie energetyczne, Transformator prądowy
-Oświetlenie drogowe
-Znak drogowy, pionowy

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. Wiele kasztanowców wykazuje oznaki chorobowe. 

Aleja została poddana licznym cięciom w koronie. Z racji na częste 

użytkowanie, aleja wymaga regularnej obserwacji.

ALEJA Nr 6

I. Dane ogólne
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Lokalizacja-opis miejsca Łącznik Smolnik-Baworowo
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o1’54 E/15o15’46 nr.2 N51o1’56 /E
15o15’38

Długość (m) 170m
Rozstaw drzew (m) 7 m
Drzewa za rowem Brak
W zarządzie Gmina 
Szerokość między szpalerami (m) 4-5m
Nawierzchnia Asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni
(m)

0-0,5 m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
sze
r

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

10 39 1
6

5 Morwa 
22
Robinia 
11

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Południe – 10
Północ- 9
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Lipy, Dęby -270 cm- Robinie I inne ok 150 cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 

Mchy i porosty, dziuple zanotowane w Robinii, gniazda ptaków

III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia 
korony

Zanotowano liczne ślady po cięciach w koronie oraz znaczne uszkodzenia mechaniczne 

na pniach dębów. Niektóre drzewa rosną częścią obwodu na jezdni. Wokół odziomka 

wylany jest asfalt. Część drzew, głównie stare dęby i robinie posiadają posusz w koronie 

zagrażający upadkiem na jezdnię. Zaleca się zastosowanie wiązań elastycznych na 

dębach przy przedszkolu.

b) Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
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zwarta z lukami 21 - 40%
IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
Gatunek Dąb 

szyp
Liczba 4

Zaleca się nasadzenia w lukach alei, oraz w przyszłości za robinie.

b. Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ..........0........

c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić I podać obwód)

Dąb szypułkowy 370 cm

d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub 
folwarczne itp.

Aleja jest najprawdopodobniej częścią historycznej alei prowadzącej do obiektu 
parkowo-pałacowego w Smolniku. ( Obecnie budynku mieszkalnego

e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie 
energetyczne lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski 
pas drogowy, planowane inwestycje itp.) 

-Linie energetyczne, -Oświetlenie drogowe
-Znaki drogowe, pionowe, wąski pas drogowy, zwężenia i wysokie krawężniki. 
Zaleca się zastosowanie barier ochronnych przy dębach rosnących częścią obwodu 
w pasie jezdni oraz zastosowanie znaków ostrzegawczych. 

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Łącznik Smolnik-Baworowo. Na zdjęciu 
drzewo rosnące częścią obwodu na jezdni. Ze 
względu na duże zagęszczenie gleby oraz liczne 
uszkodzenia mechaniczne zaleca się częstą
i regularną obserwację stanu drzew.

ALEJA Nr 7

I. Dane ogólne.
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Lokalizacja-opis miejsca Aleja przy stadionie w Leśnej
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o1’21 /E15o16’8 nr2. N 51o1’18/
E 15o16’12 nr3. N51o1’18/ E 15o16’13

Długość (m) 160m
Rozstaw drzew (m) 8 m
Drzewa za rowem Brak
W zarządzie Gmina 
Szerokość między szpalerami (m) 3 m
Nawierzchnia Droga żwirowa
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni (m) 0-0,5 

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

100

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Południe – 10
Północ- 9
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
210 cm
 Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
W niektórych lipach występują spróchnienia w pniach. Zanotowano obecność odchodów 
chrząszczy ( możliwość występowania Pachnicy dębowej). Zaobserwowano obecność ptaków
w dziuplach oraz w gniazdach na drzewach.

III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Liczne ślady po cięciach w koronie, uszkodzenia pnia i korzenia spowodowane pracami 

ziemnymi przy modernizacji stadionu. Posusz korony widoczny na drzewach od strony 

płyty boiska. Wykonano ekspertyzę metodą ,,elasto-inclino’’ na 2 drzewach rosnących od

strony głównego wejścia. Zaleca się zastosowanie wiązań elastycznych na drzewach

z nisko usadowionym rozwidleniem V-kształtnym.

b) Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta z lukami 21 – 40%
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IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Lipa 
dr

Liczba 13

Zaleca  się  nasadzenia  zastępcze  za  3  wycięte  i  obumarłe  drzewa.  Długoterminowo

zalecane jest również nasadzenie lip wzdłuż ogrodzenia mające na celu ,,odsunięcie’’

drzew od płyty boiska poprzez sukcesywne usuwanie starych, zagrażających lip nowymi

nasadzeniami  przy  ogrodzeniu,

w odległości 3-4 m od ogrodzenia.

1. Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ..........0........

2.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić I podać obwód)

3. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne
itp.

Aleja ze względu na swój układ oraz drzewostan wyróżnia się w lokalnym krajobrazie 
oraz stanowić może atrakcję turystyczną.

4. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie 
energetyczne lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski 
pas drogowy, planowane inwestycje itp.) 

-Prace remontowo budowlane prowadzone przy alei mogące w przyszłości 
powodować obumieranie drzew, pojawianie sie posuszu oraz wywrócenie drzew. 

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Wyjątkowy układ alei przy stadionie wyróżnia 
obiekt. Drzewa rosną blisko siebie i 
tworzą ,,korytarz’’. Aleja wymaga ekspertyzy i 
obserwacji ze względu na liczne uszkodzenia drzew 
zanotowane podczas inwentaryzacji.

ALEJA Nr 8
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I. Dane ogólne

Lokalizacja-opis miejsca Aleja z Grabiszyc Śr. do Zalipia
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o0’48/E15o11’58 nr.2 N51o1’13/ 
E15o11’45 nr.3 N51o2’23 /E15o13’53

Długość (m) 2250m
Rozstaw drzew (m) 10 m
Drzewa za rowem Tak-32
W zarządzie Powiat, droga nr 2477D
Szerokość między szpalerami (m) 9m
Nawierzchnia Asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

1.5-2m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

4 27 1
1

22 29 6 1-brz, 
olcha

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północny Wschód – 175
Południowy Zachód- 164
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 

Klony- 140 cm, Lipa 240 cm, Jesiony 180-220 cm

 Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 

W niektórych lipach występują spróchnienia w pniach.  Potencjalne siedlisko Pachnicy dębowej. 
Liczne gniazda ptaków, mchy i porosty, liczne występowanie Kowala bezskrzydłego i Biedronki 
czarnej.
III. Stan obiektu 

a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Ogólny  stan  obiektu  jest  dobry,  jednak  wiele  drzew  wymaga  pielęgnacji  lub  wycięcia

w przypadku topól zagrażających wywróceniem bądź złamaniem.

Liczne  ślady  po  cięciach  w koronie  oraz  uszkodzenia  pnia.  W Jesionach  widoczne  podłużne

pęknięcia na korze. Widoczny posusz korony w wielu lipach i topolach od strony jezdni. Istnieje
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konieczność  regularnego  przeglądu  alei  i  podjęcia  zabiegów  pielęgnacyjnych  oraz  prac

konserwatorskich. Przynajmniej 10 drzew wymaga natychmiastowej interwencji, głownie topole

(wykazujące  osiągnięcie  maksymalnego  wieku)  oraz  lipy  z  rozwidleniem  V-ksztaltnym

i widocznym zakorkiem.

b) Stan zachowania alei/szpaleru

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
V zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Lipa 
dr

Klon
Jw

Liczba 12 10

Zalecana obserwacja coroczna, usuwanie posuszu z drzew oraz zabezpieczenie 

rozwidleń. Zalecana sukcesywna wymiana topól,  Klonami jaworami i Lipami 

drobnolistnymi.

b. Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ..........22........

c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i podać obwód)

Niektóre Klony jawory mają rozmiary zbliżone do rozmiarów pomnikowych.

d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub 
folwarczne itp.

Aleja cenna ze względu na walory krajobrazowe oraz wiek drzewostanu. Stanowi 
siedlisko dla wielu organizmów oraz chronionych gatunków ptaków. 

e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie 
energetyczne lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski 
pas drogowy, planowane inwestycje itp.) 

-Linie wysokiego i średniego napięcia w 3 miejscach
-Znaki drogowe
-Most 

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Widok na aleję w stronę Grabiszyc Górnych. 
ALEJA Nr 9

I. Dane ogólne
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Lokalizacja-opis miejsca Ul. Hetmańska- Pobiedna
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 50o56’25/E15o17’50 nr2. N 
50o56’24/E15o17’4 nr3.N50o56’11 
/E15o16’28

Długość (m) 1760 m
Rozstaw drzew (m) 10 m
Drzewa za rowem Tak- 20
W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) 7 m
Nawierzchnia Asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni
(m)

1.5 m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

2 16 1
4

53 10 Bk-3
Wrz-2

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ – 37
Południe – 57
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
200cm, rozpiętość korony ok 9m
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków.

Zanotowano liczne gniazda ptaków

III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Widoczne ślady po cięciach w koronie do wys. 3 m. Występują drzewa z 

niebezpiecznymi rozwidleniami mogącymi spowodować rozłamanie drzewa.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
przerzedzona 41 - 60%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
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Gatunek Lp dr Db 
szyp
.

Liczba 40 10

Zaleca sie regularną obserwację drzew rosnących blisko linii energetycznych oraz 
dosadzenie drzew za rowem w przerwach w alei.
Inne potrzebne zabiegi:

Zaleca się sukcesywne zastępowanie topól Lipami drobnolistnymi.

 b. Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ..........5.......

 c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i zidentyfikować drzewa, podać obwód i ew. wysokość).

Klon zwyczajny – obw. 390 cm- stan drzewa dobry. Drzewo rośnie na przeciwko 
budynku straży pożarnej w Pobiednej

d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp. 
Aleja rośnie przy drodze prowadzącej do pieszego przejścia granicznego z 
Republiką Czeską.
 
e. Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 

-Linie energetyczne
-Oświetlenie oraz znaki drogowe, nie będące w bezpośrednim kontakcie z koroną 
drzew.

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Fragment alei na ul. Hetmańskiej. 
Widoczny klon o wymiarach pomnikowych. 
Zaleca się zastosowanie wiązań elastycznych 
w ,,czworokąt’’ w celu zabezpieczenia 
rozwidlenia przed rozłamaniem.

ALEJA Nr 10

I. Dane ogólne.
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Lokalizacja-opis miejsca Droga do Grabiszyc z Jurkowa, zjazd z dr. 
358

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o2’11/E15o13’47 nr2. N 51o2’5 
/E15o13’46

Długość (m) 180m
Rozstaw drzew (m) 4m
Drzewa za rowem Tak-34
W zarządzie Powiat, droga nr 2476D
Szerokość między szpalerami (m) 12 m
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni
(m)

4 m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

97 Bk-3
Wrz-2

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Zachód – 26
Wschód – 11
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
240cm, rozpiętość korony ok 10m
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
Licznie występują porosty i mchy
III. Stan obiektu 

a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Widoczne nieliczne ślady po cięciach w koronie do wys. 4 m. Zanotowano posusz w 

koronie niektórych drzew, świadczący o zbliżaniu się drzew do osiągnięcia wieku 

maksymalnego.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze

V zwarta pełna 0 - 20%
IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
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Gatunek Db 
szyp

Liczba 40

Zaleca się sukcesywną zamianę topól na Dęby szypułkowe. Zaleca sie monitorowanie 
alei co 2-3 lata pod kątem doglądania stopnia zamierania topól oraz ewentualnego 
usuwania drzew. Możliwe jest również wydłużenie alei o ok. 20 m .

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ..........34......

c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i zidentyfikować drzewa. Podać obwód i ew. wysokość.

Brak.

d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.  Brak    

e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 
-Linie energetyczne

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Widok na aleję topolową od strony drogi wojewódzkiej nr 358. Dobrze uformowana 
korona oraz dobry stan drzew (stan na rok 2013). 

ALEJA Nr 11
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I. Dane ogólne.

Lokalizacja-opis miejsca Szpaler jednostronny w Smolniku , za 
mostkiem w prawo za ,,łącznikiem’’ od 
strony Leśnej 

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51° 2'0/ E 15°15'30, nr2. N51° 
1'57/ E 15°15'31

Długość (m) 120m
Rozstaw drzew (m) 10m
Drzewa za rowem nie
W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) -
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

0.5-2 m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

100

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Zachód – 5
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
320 cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków
 
III. Stan obiektu 

a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana 
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Widoczne nieliczne ślady po cięciach w koronie do wys. 4 m.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze

zwarta z lukami                                                            21 - 40%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
Zaleca się przegląd drzew co 3-4 lata, usuwanie posuszu znad drogi.
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b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ..........0.....
c.  Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową   
(wymienić i podać rozmiar) 

Rozmiar wielu drzew przy tej drodze zbliża sie do rozmiarów pomnikowych, 
zaleca się dalszą obserwacje pod kątem gatunków chronionych.

d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i
kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp.

e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub 
telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane 
inwestycje itp.) 
-Na przeciwko szpaleru jest oświetlenie drogowe nie kolidujące na chwilę obecną z 
koroną drzew
V. Mapa alei

VI. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. Szpaler jednostronny w Smolniku. Dobrze
 ukształtowana korona i nieliczne ślady po cieciach  

widoczne na zdjęciu.

ALEJA Nr 12

I. Dane ogólne.

Lokalizacja-opis miejsca Droga z Pobiednej do Wolimierza
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 50o56’41 /E15o18’27, nr2. N 
50o56’48 /E 15o18’47, nr3. N 50o56’54 /E 
15o18’52

Długość (m) 810m
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Rozstaw drzew (m) 10m
Drzewa za rowem tak-12
W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) 8m 
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

1m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl. Jaw. Js. Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne –
jakie?

Szacowany 
udział %

16 14 4 5 15 4 33 9

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ– 36
Południowy zachód– 37
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Jesiony -220cm,Lipy 280 cm, Dęby 250 cm, Klony 200 cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
Możliwe jest występowanie Pachnicy dębowej w lipie o obw. ponad 5 m. Zanotowano 
spróchnienia drzewa w pniu, zalecana ekspertyza entomologiczna
III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Stan- Dobry
nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze 
zachowana i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się):

Widoczne liczne ślady po cięciach w koronie, w Jesionach infekcja grzybicza 

charakteryzująca sie pęknięciami wzdłuż kory pnia. Zaobserwowano posusz

w koronie niektórych dębów, Lip i Jesionów.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze

V zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Lp. dr
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Liczba 15

Zaleca  się  wykonanie  ekspertyzy  Lipy  drobnolistnej  w  której  występuje  obumarcie

znacznej  części  naziemnej  drzewa,  najprawdopodobniej  w  skutek  infekcji  grzybiczej.

Zalecana ekspertyza Jesionu z 50% posuszem w koronie- suche konary tego drzewa

grożą upadkiem na jezdnię. Zalecana ciągła obserwacja alei pod kątem usychających

konarów oraz podjęcie odpowiednich środków minimalizujących zagrożenie dla ruchu

oraz  przedłużających  żywotność  drzew

w alei.

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .........7......

c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i

Lipa drobnolistna obw. > 5m, Lipa drobnolistna obw.  320 cm

d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i
kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp.

e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub 
telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane 
inwestycje itp.) 

Miejscami występują zwężenia jezdni przez drzewa rosnące blisko krawędzi, 
możliwe zastosowanie barier energochłonnych na zakrętach.

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. Na zdjęciu widoczne drzewa z ubytkami 

oraz skręconym pniem. Wiele drzew na alei wymaga 

obserwacji oraz interwencji.

ALEJA Nr 13

I. Dane ogólne.
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Fot. Aleja z Pobiednej w stronę Wolimierza.

Za rowem istnieje możliwość wykonania dosadzeń 

zastępczych oraz uzupełniających - ,,odsuwając’’

w ten sposób sukcesywnie drzewa rosnące blisko 

krawędzi jezdni.



Lokalizacja-opis miejsca Leśna -Lechów
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51° 1'29/ E 15°16'14, nr2. N 51° 
1'33/E 15°16'23, nr3. N 51° 1'35/E 
15°16'39, nr4. N 51° 1'33/ E 15°16'56, 
nr5. N 51° 1'35/E 15°17'15, nr6. N 51° 
1'33/E 15°17'25, nr7. N 51° 1'36/ E 
15°17'34

Długość (m) 1690m
Rozstaw drzew (m) 10m
Drzewa za rowem -
W zarządzie Powiat
Szerokość między szpalerami (m) 11m 
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

1.5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

16 8 1
0

1 20 Czer-1 18 Wrz-8
Brz-18

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ– 53
Południe- 89
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
200 cm, rozpiętość korony 10m
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  Porosty, mchy, zanotowano gniazda ptaków
III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Widoczne ślady po redukcji konarów od strony jezdni, w niektórych drzewach naruszona

symetria korony, uszkodzenia pnia (otarcia) od strony jezdni w drzewach najbliżej 

rosnących od jezdni.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Lipa 
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dr.
Liczba 20

3 Drzewa rosnące około 200-300 m od początku alei od strony Leśnej wymagają ekspertyzy: Klon

jawor(str.  prawa)  z  dwoma  konkurencyjnymi  przewodnikami  wychodzącymi  na  wysokości

ok. 30 cm nad ziemią –ryzyko rozdwojenia drzewa , 2 Klony zwyczajne ze znacznym posuszem

w koronie.

b . Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .........2.....
d. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową (wymienić i 

podać obwód na wysokości 1.3m ).
Istniejące pomniki: Lipa drobnolistna (obw. 627 cm) rosnąca na zakręcie po stronie prawej 
od strony Leśnej- Zaleca się utworzenie tabliczki na drzewie oraz postawienie Tablicy 
informacyjnej przy zatoczce .
d. Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i

       kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp.
Aleja cenna ze względów krajobrazowo turystycznych , rośnie przy drodze powiatowej    
prowadzącej do głównych atrakcji turystycznych regionu- Zamku Czocha, Baszty oraz jezior.
e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub  
telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane 
inwestycje itp.) 
Aleję przecinają linie energetyczne, wzdłuż alei rozstawione są lampy oświetleniowe mające 
bezpośredni kontakt z koronami drzew w niektórych miejscach.

V. Mapa alei    VI. Dokumentacja fotograficzna

ALEJA Nr 14

I. Dane ogólne.

Lokalizacja-opis miejsca Aleja Przez miejscowość Sucha
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt Nr1. N 51o1’43/ E15o18’4, nr2. N 51o1’36/ 
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Fot. Obumierające topole
Przy drodze powiatowej D12366



załamania E 15o18’24
Długość (m) 470m
Rozstaw drzew (m) 8m
Drzewa za rowem -
W zarządzie Powiat
Szerokość między szpalerami (m) 10m 
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

2,5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

9 12 1
0

14 Czer-5 15 Grab-
28
Wrz-7

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ– 32
Południe– 17
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Lipy 220cm, Graby przy zamku- 120cm, Inne 200 cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  Porosty, mchy, zanotowano gniazda ptaków. 
III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się):

Topole na zakręcie za zamkiem w stronę Złotnik wymagają szybkiej interwencji - grożą 

upadkiem na jezdnię. Zanotowano ślady po redukcji korony w wielu drzewach.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
przerzedzona 41 - 60%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Lp. Dr

Liczba 20
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Zalecane nasadzenia uzupełniające w przerwach oraz zastępcze w miejsca po 
topolach
b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .........3.....
c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 

(wymienić i podać wymiary) -brak
d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i

kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp.
Aleja prowadzi wzdłuż drogi dojazdowej do atrakcji turystycznej- zamku Czocha. 

e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub 
telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane 
inwestycje itp.) :
Linie energetyczne w bezpośrednim sąsiedztwie drzew
Lampy drogowe
Znaki drogowe nie będące w bezpośrednim kontakcie z koroną drzew.

V. Mapa alei. VI. Dokumentacja fotograficzna.

ALEJA Nr 15

I. Dane ogólne.
Lokalizacja-opis miejsca Aleja przy drodze Stankowice-Złotniki
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o1’22/ E15o19’16, nr2. N 51o1’17/
E 15o19’27, nr3. N 51 o1’11/ E15o19’32 
nr4.N 51o1’7/E 15o19’30, nr5N51o0’57/E 
15o19’39 ,nr6. N51o0’53/E 15o19’54 nr7. 
N51o0’51/E 15020’12

Długość (m) 1720m
Rozstaw drzew (m) 11m
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Fot. Widok na fragment alei przy Zamku 

Czocha. Po lewej stronie fragment alei 

grabowej.



Drzewa za rowem Tak-233
W zarządzie Powiat, droga nr 2466D
Szerokość między szpalerami (m) 12m 
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

2,5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

98 Brz-2

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ/wschód– 112
Południe/zachód–121 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
220 cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  Liczne porosty
III. Stan obiektu 

a) Stan zdrowotny obiektu

Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia 
korony

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się):

Wiele drzew osiągnęła lub jest bliska osiągnięcia wieku dojrzałego, co najmniej 4 drzewa

nadają sie do natychmiastowej wycinki. Widoczne liczne ślady po wcześniejszych 

redukcjach konarów. 

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
Gatunek Lipa 

dr.
Liczba 10

W najbliższych latach zalecane nasadzenia uzupełniające w przerwach oraz 
zastępcze w miejsca po topolach, 
b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .....4....
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c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną 
pomnikową (wymienić i podać obwód) brak

d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak 
obecność krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia 
dworskie lub folwarczne itp.

Aleja cenna ze względów krajobrazowych i przyrodniczych. Tworzy korytarz 
ekologiczny w krajobrazie śródpolnym. 

e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie 
energetyczne lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, 
wąski pas drogowy, planowane inwestycje itp.) 

-Po prawej strony alei jadąc w stronę Złotnik przechodzi linia energetyczna 
-Znaki drogowe oraz tablice informacyjne nie będące w bezpośrednim kontakcie 
z koroną drzew

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Aleja ze Stankowic do Złotnik- widoczne topole 
rosnące w bezpiecznej odległości od krawędzi jezdni.

ALEJA Nr 16

 I. Dane ogólne
Lokalizacja-opis miejsca Droga prowadząca do kopalni 
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Grabiszyce
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o0’45/ E15o13’28, nr2. N 51o0’49/
E 15o13’27, nr3. N 51 o0’52/ E15o13’42 

Długość (m) 400m
Rozstaw drzew (m) 8m
Drzewa za rowem Tak-
W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) 4.5m 
Nawierzchnia Szuter
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

1,5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

80 7 Czer 1 8 Brz-4

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
wschód– 34
zachód–32 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Dęby- 230 cm, Jesiony 200cm , 
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Widoczne ślady po cięciach w koronie dębów na drzewach od strony zachodniej. 

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze

V zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Db. 
Szyp.

Liczba 5
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b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ....0...
c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową.
d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.
Aleja cenna ze względów krajobrazowych. Drzewa przy drodze koło kopalni 
stanowią barierę rozprzestrzeniania pyłów i kurzu przy drodze prowadzącej do 
kopalni kruszywa.
e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 
Znak drogowy, ograniczający ruch pojazdów pow. 3.5 tony

V. Mapa alei

VI. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. Aleja prowadząca do kopalni
w Grabiszycach. 
Drzewa rosną w bezpiecznej odległości 
od drogi. Korona niektórych drzew 
koliduje z wysokimi pojazdami 
ciężarowymi z kopalni. Aleja wymaga 
regularnego przeglądu pod kątem 
uszkodzonych konarów i gałęzi.

ALEJA Nr 17

I. Dane ogólne.
Lokalizacja-opis miejsca Droga z Miłoszowa do Grabiszyc
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o0’24/ E15o14’51, nr2. N 51o0’39/
E 15o14’43, nr3. N 51 o0’29/ E15o14’32, 
nr4. N51o0’32/ E 15o14’23, nr5. N 51o0’27/
E 15o13’58, nr6. 51o0’33/E 15o13’53, nr7. 
N51o0’42/ E 15o13’28, nr8. N 51o0’37/E 
15o13’6  

Długość (m) 2540 m
Rozstaw drzew (m) 12 m, lub rzadziej do 100 m
Drzewa za rowem Tak-15
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W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) 4.8m 
Nawierzchnia Asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

1m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

59 7 20 Czer 2 3 Brz-9

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ– 90
Południe–98 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Dęby- 180, Jesiony 170cm , Brzozy- 140cm 
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków   
III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Aleja została mocno przerzedzona , szczególnie na fragmencie przed zjazdem w 
kierunku Stożka Perkuna.  Widoczne ślady po cięciach w koronie oraz posusz na wielu 
drzewach, zwłaszcza na dębach i jesionach. Drzewa rosnące w alei położonej niżej 
wymagają corocznej obserwacji i pielęgnacji polegające na usunięciu posuszu i 
zabezpieczeniu rozwidleń .  

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
przerzedzona 41 - 60%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne 
zabiegi:

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w 
najbliższych latach: .........0...

c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i podać obwód ) brak

d.

Gatunek Lp dr.

Liczba 40
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d.Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.

Aleja cenna ze względów krajobrazowych, wiedzie do atrakcji turystycznych i kopalni
w Grabiszycach. Stanowi siedlisko dla licznych ptaków i organizmów. Aleja otoczona
jest polami uprawnymi. 

e.Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne 
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 
Znak drogowy, ograniczając ruch pojazdów pow. 3.5 tony

V. Mapa alei 

VI. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. Wiele drzew przy drodze z Miłoszowa do Grabiszyc, zostało 
poddanych licznym i nie zawsze potrzebnym zabiegom
 pielęgnacyjnym. Wiele drzew wykazuje poważne ślady rozkładu
 oraz znaczny posusz w koronie.

ALEJA Nr 18

I. Dane ogólne
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Lokalizacja-opis miejsca Szpaler jednostronny w kierunku Stożka
Perkuna- Leśna.

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o00’34/ E15o13’54, nr2. N 
51o00’43/ E 15o13’55 

Długość (m) 290m
Rozstaw drzew (m) 8 m
Drzewa za rowem -
W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) -
Nawierzchnia Droga gruntowa
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

2m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

90 6 Czer 4

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Wschód– 31
 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Dęby- 200 cm Jesiony 170cm  
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  Zanotowano występowanie licznych mchów i porostów.
III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia 
korony

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Korzenie  drzew zostały  uszkodzone  na  całej  długości  alei.  Uszkodzenia  nastąpiły  w

wyniku użycia sprzętu ciężkiego do poszerzenia drogi. Obecnie widoczne są pierwsze

oznaki posuszu korony, z tendencją do nasilania się kolejnych latach. Korzenie drzew od

strony  drogi  są  w  znacznej  części  odsłonięte  i  narażone  na  działanie  mrozu  i

wysychanie.  

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%
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IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne 
zabiegi:

Gatunek Db 
szyp.

Liczba 30

Inne potrzebne zabiegi:
Zaleca się zabezpieczenie odkrytych korzeni przed mrozem i wysychaniem.

Możliwe utworzenie pełnej alei poprzez nasadzenia po drugiej stronie drogi.
b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .........0...
e. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 

(wymienić gatunek i podać obwód)
d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.
Aleja cenna ze względów krajobrazowych, wiedzie do atrakcji turystycznych,, Stożek
Perkuna’’. Z alei można podziwiać widok na okolice z wysokości ponad 300 m n.p.m.
e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 
brak

V. Mapa alei

VI. Dokumentacja fotograficzna.
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Fot. Uszkodzenia korzeni drzew przy drodze w kierunku Stożka Perkuna.
 Uszkodzenia powstały w wyniku prac mających na celu poszerzenie 
drogi. Obecnie na poszerzonym, nie używanym odcinku porastają chwasty.

Fot. Na zdjęciu zaznaczono fragment, który został poddany pracom drogowym mającym na celu 
poszerzenie drogi. W wyniku prac uszkodzono korzenie drzew na całym odcinku.

ALEJA Nr 19
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I. Dane ogólne
Lokalizacja-opis miejsca Szpaler jednostronny w Grabiszycach 

od pałacu w Grabiszycach Dolnych w 
kierunku Grabiszyc Gr.

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o2’1/ E15o13’44, nr2. N 51o1’56/ 
E 15o13’42 , nr3. 51o1’52/ E 15o13’57, nr4.
51o1’49/ E 15o13’36, nr5. 51o1’45/ E 
15o13’30

Długość (m) 617m
Rozstaw drzew (m) 4m
Drzewa za rowem -
W zarządzie Powiat 
Szerokość między szpalerami (m) 8
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

0.5-2m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany udział
%

24 17 1 1 12 28 Gr-5
Olch-5
Św.-5

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Wschód– 75 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Dęby- 220 cm, Lipy 270cm, Graby- 200cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia 
korony

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Wiele drzew posiada ślady po cięciach w koronie, na wielu występuje znaczny 
posusz w koronie, zwłaszcza w topolach i niektórych dębach. Drzewa wymagają 
częstej obserwacji.
b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne 
zabiegi:

Gatunek Db 
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szyp.
Liczba 25

Inne potrzebne zabiegi:
Drzewa wymagają rutynowej obserwacji co 2 lata. Możliwa konieczność usunięcia 
posuszu z dębów oraz wycięcie niektórych topól, których stan zagraża upadkiem na 
jezdnie. Zaleca się posadzenie około 25 dębów w lukach oraz w przyszłości w miejsce 
wyciętych topól.

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .........21...
f. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 

(wymienić i podać obwód)
Jesion wyniosły naprzeciwko pałacu –obw. : 417 cm.
d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.

Naprzeciw szpaleru znajduje się przydrożna kapliczka w miejscowości 
Grabiszyce Dolne.
e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 
-Oświetlenie drogowe wzdłuż szpaleru
-Linie wysokiego napięcia przebiegające przez szpaler
-Miejscami drzewa rosną bardzo blisko krawędzi jezdni

V. Mapa alei VI. Dokumentacja fotograficzna

 

ALEJA Nr 20

I. Dane ogólne.

Lokalizacja-opis miejsca Aleja od znaku kończącego 
miejscowość Przylasek do 
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Fot.Widok na aleję w Grabiszycach Dolnych. Na
zdjęciu na I planie widoczny jesion o wymiarach
pomnikowych rosnący naprzeciwko pałacu. 
miejscowośc.



skrzyżowania do miejscowości 
Grabiszyce Górne.

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o2’18/ E15o13’11, nr2. N 51o2’22/
E 15o12’52 , nr3. 51o2’28/ E 15o12’45, nr4.
N51o2’30/ E 15o12’36,

Długość (m) 580m
Rozstaw drzew (m) 10m
Drzewa za rowem Tak-60
W zarządzie Województwo dr Nr 356
Szerokość między szpalerami (m) 18
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

5.5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

5
2

2 45 Rob-1

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ– 34
Południe- 26 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
160 cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  Zanotowano liczne występowanie mchów i porostów, widoczne gniazda ptaków na klonach i 
topolach
III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się):
Widoczne ślady po cięciach w koronach drzew do wysokości 3-4 m.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Klon 
zw.

Liczba 30

Inne potrzebne zabiegi:
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Zaleca się sukcesywne zamienianie topól nasadzeniami Klona zwyczajnego. Zaleca się 
sadzenie drzew z bryłą korzeniową.

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .........27...
    Podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.

Aleja tworzy cenny korytarz ekologiczny, jest wkomponowana w krajobraz polny.
e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 

      Aleja rośnie w szerokim pasie drogowym, na chwile obecną nie zanotowano  
miejsc konfliktowych. W przyszłości przy nowych nasadzeniach zaleca się 
zachowanie przerwy min 15 m od skrzyżowań z drogami prowadzącymi do 
miejscowości i pól.
V. Mapa alei i dokumentacja fotograficzna

Kolorem czerwonym zaznaczono przebieg alei.

ALEJA Nr 21
I. Dane ogólne.

Lokalizacja-opis miejsca Aleja od znaku kończącego 
miejscowość Jurków  

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o2’12/ E15o13’58, nr2. N 51o2’11/
E 15o14’2 , nr3. 51o2’16/ E 15o14’15, nr4. 
N51o2’15/ E 15o14’18, nr5. N51o2’13/ E 
15o14’19, nr6.N51o2’3/ E 15o14’39, nr7. 
N51o1’57/ E 15o14’58

Długość (m) 1400m

68

Fot. Widok alei w kierunku północnym 
w stronę miejscowości Platerówka.



Rozstaw drzew (m) 8m
Drzewa za rowem Tak-216
W zarządzie Województwo dr. Nr 356
Szerokość między szpalerami (m) 16
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

0.5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

8 1 1 2 22 66

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ– 152
Południe- 107
Uwagi: Przy końcu alei, bliżej Leśnej rośnie wiele młodych drzew, głownie jesionów o obw ok. 
120cm 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Jesiony: 190 cm , klony 200 cm, Dęby- 230 cm.
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  Liczne mchy i porosty, zwłaszcza w części alei położonej wyżej.
III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Widoczne ślady po cięciach w koronach drzew, szczególnie widoczne bliżej 
miejscowości. W jesionach zanotowano występowanie posuszu w koronie.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta z lukami 21 - 40%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne 
zabiegi:

Gatunek Klon 
jawor

Dąb 
szyp
.

Liczba 10 10

Inne potrzebne zabiegi:
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Zaleca się obserwację drzew co 2-3 lata , zwłaszcza tych rosnących bliżej miejscowości
w celu  zminimalizowania  ryzyka spadnięcia  konara lub  wywrócenia  drzewa.  Możliwe
zastosowanie  działań  pielęgnacyjnych  polegających  na zabezpieczeniu  lub  usunięciu
suchych konarów drzew. 

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ...0.....
e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 

Aleja  rośnie  w szerokim pasie  drogowym, na chwile  obecną  nie  zanotowano miejsc
konfliktowych. W przyszłości przy nowych nasadzeniach zaleca się zachowanie przerwy
min 15 m od skrzyżowań z drogami prowadzącymi do miejscowości i pól.

V. Mapa alei

   

  VI. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. Widok na początek alei za miejscowością Jurków. Fragment alei
 przechodzi przez las. ( Źródło Google Street View)

Fot. Widok na aleję w kierunku północnym. Między starymi drzewami widoczne
 młode drzewa wymagające zabiegów pielęgnacyjnych polegających na 
podniesieniu i ukształtowaniu korony.

ALEJA Nr 22

I. Dane ogólne
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Lokalizacja-opis miejsca Droga ze Smolnika do drogi nr 358. Od 
strony Szyszkowej.  

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o02’02/ E15o15’30, nr2. N 
51o01’55/ E 15o15’29 , nr3. 51o01’45/ E 
15o15’31, 

Długość (m) 570m
Rozstaw drzew (m) 8m
Drzewa za rowem -
W zarządzie Powiat
Szerokość między szpalerami (m) 5m
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

1.5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
sze
r

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

2 12 13 1
2

49 Jabłoń-
10

Rob. 2

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Zachód– 19
Wschód- 22 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
220 cm
III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Widoczne ślady po cięciach w koronach drzew do wys. Ok. 4-5 m
b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
przerzedzona 41 - 60%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Klon 
zw.

Liczba 15

Inne potrzebne zabiegi:
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Kilka drzew wymaga pielęgnacji oraz natychmiastowej interwencji (Kasztanowiec 
naprzeciwko zakładu rolnego ). Zaleca się przegląd alei co 1-2 lata oraz 
wyznaczanie drzew do pielęgnacji. 
Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne 
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 
-Linie energetyczne oraz oświetlenie drogowe

V. Mapa alei   VI. Dokumentacja fotograficzna

ALEJA Nr 23

I. Dane ogólne.
Lokalizacja-opis miejsca Szpaler jednostronny na początku 
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Fot. Na zdjęciu widać fragment
alei dębowej przy rzece.



Leśnej( wjazd od strony Lubania)  
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o01’59/ E15o15’49, nr2. N 
51o1’55/ E 15o15’47 

Długość (m) 160m
Rozstaw drzew (m) 8m
Drzewa za rowem -
W zarządzie Województwo. Dr.nr.393
Szerokość między szpalerami (m)
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

0.5-1m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

65 20 1
0

5

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Zachód– 20
Uwagi: 
Szpaler jednostronny, powierzchnia na której rosną drzewa jest ograniczona z jednej strony 
drogą , z drugiej trakcją kolejową. 
 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Dęby-240 cm, Jesiony -200cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  Porosty- tarczownica bruzdkowata, liszajec
III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia 
korony

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Widoczne ślady po cięciach w koronach drzew do wys. Ok. 4 m. 1 drzewo, Dąb 
szypułkowy wymaga natychmiastowej interwencji. Zanotowano rozkład drzewa w 
odziomku na ponad 30 % powierzchni. Istnieje duże ryzyko wywrócenia się drzewa. 
Zalecana ekspertyza i podjęcie interwencji. Inne drzewa wymagają obserwacji oraz 
zabezpieczenia posuszu.

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
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a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
Gatunek Db 

szyp.
Liczba 3

Inne potrzebne zabiegi:
Zaleca się nasadzenia w lukach po wyciętych drzewach, oraz zastępcze w przypadku 
konieczności usunięcia starych drzew.

b. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.
Szpaler jest najprawdopodobniej częścią nie istniejącej już dłuższej alei 
wprowadzającej do Leśnej od strony Lubania.
c. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 
-Za szpalerem przebiegają tory kolejowe, niektóre drzewa rosną bardzo blisko 
krawędzi jezdni, na długości szpaleru jest skrzyżowanie z drogą powiatową do 
Bożkowic. Istnieje możliwość zamontowania lustra w celu poprawy bezpieczeństwa 
przy wyjeździe z drogi.

V. Mapa alei

VI. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. Na zdjęciu widoczny fragment szpaleru dębowego w kierunku Leśnej.

Fot. Uszkodzony Odziomek w jednym z dębów tworzących szpaler. Drzewo wymaga 
natychmiastowej interwencji. Ze względu na lokalizację oraz stan drzewa wymagane jest 
zastąpienie drzewa nowym nasadzeniem.

ALEJA Nr 24

I. Dane ogólne.
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Lokalizacja-opis miejsca Droga z Leśnej do Bożkowic  
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51o01’59/ E15o15’49, nr2. N 
51o1’55/ E 15o15’47 

Długość (m) 1800m
Rozstaw drzew (m) 10m
Drzewa za rowem Tak-9
W zarządzie Powiat Droga nr 2464D
Szerokość między szpalerami (m) 7m
Nawierzchnia asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

1m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

21 3 3 1
0

2 48 5 2 5

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Południe- 149
Północ- 121
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
250cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
Licznie występujące owocniki grzybów drzewnych, potencjalne miejsce występowania Pachnicy 
dębowej. Zanotowano wiele spróchnień w drzewach, oraz gniazd szerszeni i os. Zaobserwowano
gniazda ptaków w koronach drzew.
  III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Zły rozległe uszkodzenia pnia lub korony, zasychające 
konary, tzw. szkodniki, dewastacyjne cięcia zaburzające 
statykę drzewa, itp.

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Widoczne ślady po cięciach w koronach drzew do wys. Ok. 4 m. Na całej długości
alei,  przeprowadzono prace drogowe polegające  na obniżeniu  gruntu i  położeniu
nowej  masy  asfaltowej.  Dokonano  licznych  cięć  w  koronie  oraz  zredukowano
znacznie  korzenie.  Na  chwilę  obecną  widoczna  reakcja  drzew  to  odrzucanie
konarów, próchnienie drzewa, oraz usychanie. Aleja wymaga pilnej interwencji oraz
usunięcia drzew stwarzających bezpośrednie zagrożenie. 

b) Stan zachowania alei/szpaleru
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta z lukami 21 - 40%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
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a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne 
zabiegi:

Gatunek Db. 
Szyp

Lipa 
Dr.

Liczba 30 20

Inne potrzebne zabiegi:
Zaleca się nasadzenia w lukach po wyciętych drzewach, oraz zastępcze w przypadku 
konieczności usunięcia starych drzew. Na odcinku około 150 m zaleca się odtworzenie 
alei nasadzeniami Dęba szypułkowego. Zaleca się również zabezpieczenie odkrytych 
korzeni przed działaniem mrozu i wysokich temperatur. 

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ...7.....

c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i podać obwód)

Db. Szyp. Obw-540 cm, Db. Szyp. Obw. 410cm, Db. Szyp. Obw.-330cm, 
Db. Czerwony- obw. 354 cm

d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.
Aleja stanowi ważny element krajobrazu, jest siedliskiem dla wielu ptaków i innych 
organizmów. W okresie zimowym stanowi ważny wyznacznik kierunkowy gdyż droga
nie jest utrzymywana w tym okresie. 
e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 

Aleję przecinają linie energetyczne w 3 miejscach
-Występują liczne zwężenia drogi przy drzewach rosnących blisko krawędzi jezdni. 
Możliwość zastosowania barier energochłonnych

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

     

Fot. Na zdjęciu widoczne odsłonięte korzenie
drzew w wyniku obniżenia gruntu podczas prac drogowych.
 Stan wielu drzew pogorszył się, aleja wymaga bieżącej obserwacji
 i interwencji.

ALEJA Nr 25

I. Dane ogólne.
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Lokalizacja-opis miejsca Szpaler prowadzący z „Łącznika 
Smolnik-Baworowo’’ do obiektu 
parkowo-pałacowego w Leśnej.

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51° 1'57/ E 15°15'37, nr2. N 51° 
2'0/ E 15°15'36, nr3. N 51° 2'2/E 15°15'37

Długość (m) 150m
Rozstaw drzew (m) 6m
Drzewa za rowem
W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) -
Nawierzchnia Szuter
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

1.5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

19 14 5 1
4

24 Bk-24

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Wschód- 21
Uwagi: 
Po przeciwnej stronie szpaleru rosną dwa dorosłe klony- 1 wymaga szybkiej interwencji pod 
kątem zabezpieczenia przewodników mocowaniami elastycznymi.
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Buki 400cm, Inne 250 cm 
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 

  III. Stan obiektu 
Końcową część szpaleru tworzą buki rosnące przy pałacu, obecnie budynku mieszkalnym. Buki 
mają liczne ślady po cięciach w koronie jednak ich stan ogólny jest dobry. Buki osiągnęły 
rozmiary drzew pomnikowych

a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się):
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Widoczne ślady po cięciach w koronach drzew do wys. Ok. 4 m.  1 Klon 
zwyczajny rosnący naprzeciwko szpaleru wymaga pielęgnacji polegającej na 
zabezpieczeniu rozwidlenia v-kształtnego. Zaleca się ponowne sprawdzenie 
szpaleru za 3 lata.
Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
Do posadzenia: 3x Klon  zwyczajny

Inne potrzebne zabiegi:
Zaleca się objęcie ochroną pomnikową fragmentu alei tworzonego przez buki.

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ....0.......

c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i podać obwód)
Buki pospolite- Obw. > 400cm

d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i
kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp.

Aleja ważna ze względów historycznych , rośnie wzdłuż drogi prowadzącej do obiektu 
parkowo-pałacowego.

e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 

-Przy szpalerze przebiegają linie energetyczne oraz oświetlenie drogowe.

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Końcowy fragment szpaleru tworzą buki o rozmiarach pomnikowych.

ALEJA Nr 26

I. Dane ogólne.
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Lokalizacja-opis miejsca Aleja z ul. Świerczewskiego prowadząca
w stronę cmentarza w Leśnej.  

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51° 1'15/ E 15°15'4, nr2. N 
15°15'51/ E 15°15'51, nr3. N51° 1'14/E 
15°15'52

Długość (m) 150m
Rozstaw drzew (m) 6m
Drzewa za rowem -
W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) 6m
Nawierzchnia Szuter
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

2m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

18 30 2 3 2 Rob-26
Sw-15
Mod-4

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północna-19 
Południowa- 8
Uwagi: 
Aleja wchodzi w skład zalesienia przydrożnego. Liczone były jedynie drzewa rosnące wzdłuż 
drogi
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
170-200cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia 
korony

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się):

Widoczne ślady po cięciach w koronach drzew do wys. 5 m. Na jednym z dębów 
występuje posusz w koronie od strony drogi. Robinie rosnące w alei wymagają 
pielęgnacji i ekspertyzy. Ze względu na duży ruch pieszy w okolicy zaleca się 
coroczne monitorowanie stanu drzew.

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta z lukami 21 - 40%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
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Gatunek Lp. dr

Liczba 8

Inne potrzebne zabiegi:
W przyszłości możliwa konieczność zastąpienia Robinii nasadzeniami Lipy drobnolistnej.
1 Dąb szypułkowy posiada asymetryczną koronę drzewa spowodowaną nadmiernymi 
cięciami z jednej strony drzewa. Możliwe zastosowanie wiązań elastycznych w celu 
zabezpieczenia poszczególnych konarów.

Zaleca się dosadzenie Lip drobnolistnych w lukach oraz ewentualnie w miejscach po 
wyciętych drzewach. 

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .....-......
c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 

(wymienić i podać obwód)
Buki pospolite- Obw. > 400cm

d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.

Aleja ważna ze względów historycznych , rośnie wzdłuż drogi prowadzącej do 
obiektu parkowo-pałacowego.

e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 
-Po prawej stronie alei w stronę cmentarza występują zabudowania gospodarcze. 1 
Kasztanowiec rośnie blisko ogrodzenia oraz nad dachem jednych z pomieszczeń 
gospodarczych. Zaleca się obserwację oraz zabezpieczenie konarów.

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Aleja podczas przygotowań do 
prac pielęgnacyjnych

ALEJA Nr 27
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I. Dane ogólne.
Lokalizacja-opis miejsca Aleja zaczyna się za mostkiem przy 

zakładzie metalowym w Kościelnikach 
Średnich i biegnie w stronę drogi nr 393

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51° 3'36/ E 51° 3'35, nr2. N 
15°16'52/ E 15°16'52, nr3.N 51° 3'38/E 
15°17'3, nr4. N 51° 3'41/E 15°17'3

Długość (m) 450m
Rozstaw drzew (m) 10m
Drzewa za rowem -
W zarządzie Gmina
Szerokość między szpalerami (m) 8m
Nawierzchnia Asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

1.5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

87 3 3 Czer.1 Brz-6

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ- 26
Południe-41
Uwagi: 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
270cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  III. Stan obiektu 

a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się):

Zanotowano nieliczne ślady po cięciach w koronach drzew. Nieliczne uszkodzenia 

mechaniczne widoczne na pniach. Drzewa mają ogólnie dobrze rozwiniętą koronę. Brak 

widocznych uszkodzeń korzeni.

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta z lukami 21 - 40%

Występują nieliczne luki alei po wyciętych lub zamarłych drzewach.
IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
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Gatunek Lipa 
dr.

Liczba 5

Inne potrzebne zabiegi:

Zaleca się dosadzenie drzew w miejscach po starych drzewach.

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: .....0

c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i podać obwód)

1. Lipa drobnolistna. Obw. 360 cm. Stan dobry

d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.

Drzewa tworzące aleję mają dobrze zachowaną strukturę oraz koronę. Tworzą 
ważny element lokalnego krajobrazu. Aleja przebiega w pobliżu dawnej stacji kolejowej

e.Wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne 
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 

-Linia energetyczna przecinająca aleję – ok. 200 m za zakładem metalowym. Po 
prawej stronie alei, w stronę drogi nr.393 przebiega ogrodzenie zakładu.

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

Fot. Widok na aleję w stronę Szyszkowej.

ALEJA Nr 28

I. Dane ogólne
Lokalizacja-opis miejsca Droga Leśna- Świecie dr. Nr 358
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt Nr1. N 51° 0'42/ E 15° 16'43, nr2. N 
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załamania 51°0'18/ E 15°16'40, nr3.N 50° 59'17/E 
15°17'23, nr4. N 50°59'5/E 15°17'11, 
nr5. . N 50°58'17/E 15°17'30

Długość (m) 2800m
Rozstaw drzew (m) 8m- zróżnicowany
Drzewa za rowem -
W zarządzie Województwo, droga nr 358
Szerokość między szpalerami (m) 6m
Nawierzchnia Asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

1-3m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
sze
r

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

4 58 1
2

2 8 1 Czer-2 7 Brz-4
Olcha2

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Wschód- 75
Zachód-51
Uwagi: 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
Młode jesiony-110 cm, Inne -250cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 

Potencjalne siedlisko Pachnicy dębowej w drzewach z próchnicą, tj. Stara lipa. W spróchniałym 
pniu drzewa mogą występować osobniki Pachnicy dębowej. 
  III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Dostateczny znaczne uszkodzenia pnia, zaburzona forma pienna, 
zredukowana korona, nadmierne i dewastacyjne cięcia 
korony

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

Zanotowano liczne ślady po cięciach w koronach drzew do wysokości 4 m. zanotowano 

liczne otarcia i inne uszkodzenia pnia od strony jezdni. 

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
przerzedzona 41 - 60%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Lipa 
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dr.
Liczba 15

Inne potrzebne zabiegi:

Zaleca się dosadzenie drzew w miejscach po starych drzewach.

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ......0.....
c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 

(wymienić i podać obwód)
3 dęby rosnące na początku alei, od strony Leśnej. Drzewa mają ok. 410 cm obwodu
, ślady po cieciach w koronie i nieznaczny posusz. 
d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.

Aleja prowadzi m.in. do ruin zamku w Świeciu odwiedzanych przez coraz 
większą liczbę turystów.

e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 

Wzdłuż alei przez miejscowość Świecie przebiegają linie energetyczne oraz 
oświetlenie drogowe. Niektóre drzewa rosną bardzo blisko krawędzi jezdni. Zaleca 
się zamontowanie barierek energochłonnych oraz znaków ostrzegawczych.

V. Mapa alei.
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VI. Dokumentacja fotograficzna:

Fot. Po prawej stronie widoczne dęby o rozmiarach pomnikowych rosnące blisko krawędzi jezdni.
Widok w stronę Leśnej. (Źródło Google street View).

ALEJA Nr 29

I. Dane ogólne.
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Lokalizacja-opis miejsca Pobiedna-ul. Wola Sokołowska
Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 50°56'25/ E 15o17'44, nr2. N 
50°56'42/ E 15°17'42, nr3.N 50° 56'50/E 
15°17'47

Długość (m) 900m
Rozstaw drzew (m) 10m
Drzewa za rowem Tak-40
W zarządzie Powiat
Szerokość między szpalerami (m) 9m
Nawierzchnia Asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

2.5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

5 13 9 6 67

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Wschód- 36
Zachód-62
Uwagi: 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
230cm
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
Potencjalne siedlisko Pachnicy dębowej w drzewach z próchnicą, tj. Stara lipa.
W spróchniałym pniu drzewa mogą występować larwy Pachnicy dębowej. 
  III. Stan obiektu 

a) Stan zdrowotny obiektu

Dobry nieznaczne uszkodzenia pnia, dobrze ukształtowana/ 
czytelna forma pienna, zdrowa, dość dobrze zachowana
i lub kształtowana korona

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) 

Zanotowano nieliczne ślady po cięciach w koronach drzew do wysokości 3 m. 

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
przerzedzona 41 - 60%

IV. Rekomendowane działania ochronne 

a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:
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Gatunek Kaszt.

Liczba 50

Inne potrzebne zabiegi:

Zaleca się dosadzenie drzew w lukach po starych lub obumarłych drzewach w ilości ok. 
50 drzew. Rekomendowane monitorowanie stanu drzew rosnących blisko lini 
energetycznej oraz drzew z powiększającym się posuszem w koronie.

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ......0.....

c. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i podać obwód)

Lipa drobnolistna obw. 330 cm-stan drzewa dobry
d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność 
krzyży i kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne 
itp.

e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne
lub telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, 
planowane inwestycje itp.) 

-Linie wysokiego napięcia
-Linie telefoniczne
-Znaki drogowe

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. Na zdjęciu widoczny fragment alei z widokiem na Sudety. 
Część młodych drzew wykazuje oznaki choroby, widoczny posusz
w  koronie drzew.

ALEJA Nr 30

I. Dane ogólne.
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Lokalizacja-opis miejsca Droga nr 358-odcinek :Sucha-
Stankowice

Współrzędne: E/N początku, końca, pkt 
załamania

Nr1. N 51° 1'35/ E15o18’35, nr2. N 
51°1'30/ E 15°18'53, nr3.N 51°1'25/E 
15°19'8, nr4. N 50°59'5/E 15°17'11, nr5. . 
N 50°58'17/E 15°17'30

Długość (m) 790m
Rozstaw drzew (m) 11
Drzewa za rowem -
W zarządzie Powiat
Szerokość między szpalerami (m) 12m
Nawierzchnia Asfalt
Odległość szpalerów od krawędzi jezdni 
(m)

3.5m

II. Dane przyrodnicze 
a) Skład gatunkowy

Gat.* Db 
szyp.

Db 
Bersz
.

Lp. 
drob.

Lp. 
szer

Kasz
.

Kl
.

Jaw. Js
.

Db. 
czer.

Owoc. 
jakie?

Tp. 
kult

Inne – 
jakie?

Szacowany 
udział %

3 97

Liczba drzew (nazwać strony drogi): 
Północ- 44
Południe-44
Uwagi: 
Przeciętny obwód drzew na wysokości 1,3 m 
220 cm, rozpiętość korony ok. 8m
b) Występowanie chronionych i/lub ciekawych gatunków 
  III. Stan obiektu 
a) Stan zdrowotny obiektu

Zróżnicowany dotyczy bardzo różnego stanu zachowania drzew – od 
dobrego do złego - w jednym przebiegu drogi. 

Uwagi (np. ślady po cięciach w koronach, drzewa grożące zawaleniem się) :

W alei rośnie co najmniej 5 topól wymagających natychmiastowej interwencji. Drzewa 

wykazują widoczne oznaki zamierania w koronie oraz pniu. Konary wielu drzew grożą 

upadkiem na jezdnię. Zaleca się podjęcie szybkich działań ze względu na zwiększony 

ruch turystyczny na drodze przy alei.

Opis stanu % ubytków drzew w alei/szpalerze
zwarta pełna 0 - 20%

IV. Rekomendowane działania ochronne 
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a.  Liczba i rekomendowane gatunki drzew do posadzenia, inne potrzebne zabiegi:

Gatunek Db. 
Szyp

Liczba 8

Inne potrzebne zabiegi:

Zaleca się sukcesywne nasadzanie drzew po wyciętych topolach oraz coroczną 
obserwacje alei pod kontem selekcji drzew do zastąpienia.

b .Liczba dojrzałych topól do zastąpienia w najbliższych latach: ......8....

d. Istniejące pomniki przyrody oraz propozycje objęcia ochroną pomnikową 
(wymienić i podać obwód)

d. podać także informacje o wartościach kulturowych obiektu, jak obecność krzyży i 
kapliczek, wkomponowanie jego w założenia dworskie lub folwarczne itp.

e. wymień istniejące lub potencjale miejsca konfliktowe (np. linie energetyczne lub 
telefoniczne, znaki drogowe, lampy oświetleniowe, wąski pas drogowy, planowane 
inwestycje itp.) 

      Brak miejsc konfliktowych na rok 2013.

V. Mapa alei
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VI. Dokumentacja fotograficzna

 
Fot. Topole tworzące aleje na drodze z Suchej do Stankowic osiągnęły już wiek dojrzały, 
wymagają obserwacji oraz sukcesywnej wymiany nasadzeniami innych gatunków.

Część C
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PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE

1. Ogólne podsumowanie programu zadrzewieniowego.

Podsumowaniem  pracy  w  Gminie  Leśna  jest  modelowe  wdrażanie

rekomendacji  z  planu  zachowania  zadrzewień.  W  ramach  projektu  zostało

posadzonych 70 drzew na terenie gminy. Zostały również wykonane wzorcowe

ekspertyzy  w  celu  ukazania  jak  ważne  jest  zaangażowanie  ekspertów

i specjalistów w ocenie rzeczywistego stanu drzew. Praktyczna realizacja działań

ma  za  zadanie  rozpocząć  wykonanie  prac  zawartych w programie  zachowania

zadrzewień oraz aktywizować społeczność do ochrony i sadzenia drzew. 

Przegląd  zadrzewień  w  Gminie  Leśna  objął  ponad  3000  drzew

przydrożnych na odcinku niemal 30 km. Większość zinwentaryzowanych drzew

rośnie  poza  miejscowościami  przy  drogach  łączących  dane  miejscowości.

Obecność drzew w tych miejscach jest niezwykle ważna ze względu na olbrzymie

znaczenie  w  otwartym,  łąkowo-polnym  krajobrazie.  Drzewa  te  pełnią  wiele

funkcji.  Zapewniają  siedlisko  wielu  organizmom  w  tym  chronionym  ptakom

i  nietoperzom.  Drzewa  pochłaniają  pyły  i  zanieczyszczenia  metalami  ciężkimi

z  dróg,  zwiększają  estetykę  miejscowości,  redukują  hałas  oraz  regulują

gospodarkę  wodną  pól  i  łąk.  Na  terenie  Gminy  Leśna,  większość

zinwentaryzowanych alej stanowiły drzewa dojrzałe w wieku 30-40 lat i więcej.

Najliczniej i najczęściej występujące gatunki drzew przy drogach w Gminie Leśna

to Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Dąb szypułkowy (Quercus robur) oraz Jesion

wyniosły (Fraxinus excelsior). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że znaczną

część drzew alejowych nadal stanowią dojrzałe Topole, które często osiągnęły już

maksymalny  wiek  wegetacyjny.  Oznacza  to,  iż  wymagają  one  szybkiej  ale

sukcesywnej wymiany nasadzeniami drzew innych gatunków.

2.  Mapa  Gminy  Leśna  z  naniesionymi  alejami  oraz  proponowanymi
miejscami nowych alej.
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Poniżej  znajduje  się  mapa  Gminy Leśna  z  zaznaczonymi  kolorem czerwonym
i białym alejami zinwentaryzowanymi w ramach programu ,,Drogi dla Natury’’
w  2013  roku.  Kolory  biały  i  czerwony  odróżnia  aleje  przylegające  do  siebie.
Kolorem zielonym oznaczono miejsca proponowanych alej do utworzenia.

2. Podsumowanie istniejących alej i szpalerów.
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a) Podsumowanie składu gatunkowego zadrzewień przydrożnych Gminy Leśna

Wykres  poniżej  przedstawia  procentowy udział  danego  gatunku w tworzącego
zadrzewienia przydrożne w Gminie Leśna w roku 2013.

Skład gatunkowy i udział procentowy drzew tworzących 
aleje w Gminie Leśna

Inne 5%

 Lipa szerokolistna
1%

Kasztanowiec
1,5% 

Dąb czer. 0,5%
Owocowe 1%

Topole Kult
% 6 

 Klon zwyczajny
% 8,5

Klon jawor
3% 

 Lipa drobnolistna
27%

 Dąb
bezszypułkowy

% 0,5

 Dąb szypułkowy
20%

Jesion
26% 

Na terenie Gminy Leśna obecnie zinwentaryzowano 30 alej  o łącznej długości
28797  m.  Zinwentaryzowano  3003  drzewa,  rosnące  przy  drogach  różnego
strzebla- od dróg prywatnych i gminnych po drogi wojewódzkie. Poniżej znajduje
się zestawienie  alej wg. zarządcy dróg.

Zarządca Długość alej (m) Ilość drzew

Prywatny 120 27

Gmina 7817 735

Powiat 15920 1776

Województwo 4940 465

Razem 28797 3003

3. Wykaz zadrzewień o szczególnych wartościach 
krajobrazowych i przyrodniczych.
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Drzewa  należą  do  trwałych  nasadzeń  roślinnych  oraz  stanowią  trwały

element lokalnego krajobrazu, kształtowanego w ciągu wieków. Dlatego nadają

one unikalny klimat i charakter określonym miejscom. W otwartym krajobrazie są

dominującymi elementami oddziaływania przestrzennego zarówno pod względem

wizualnym,  klimatycznym  jak  i  środowiskowym.  Wpływają  na  zwiększenie

i  podkreślenie  walorów architektury  oraz  tworzenie  ładu  przestrzennego  danej

miejscowości  czy  okolicy.  W  wielu  zaniedbanych  obecnie  miejscowościach,

zadbane i zdrowe drzewa stanowią lub mogą stanowić jedną z nielicznych atrakcji

zachęcających turystów i inwestorów do odwiedzania.  Drzewa chronią uprawy,

maskują  nieatrakcyjne,  poprzemysłowe  lub  zaniedbane  miejsca,  stwarzają

przyjazny i ciepły klimat oraz komfort prywatności. 

Wykres  poniżej  podsumowuje roczną wartość korzyści  płynących z jesionu na

przekroju 40 lat. (Mc Pherson, 2007).

Podczas  inwentaryzacji  zadrzewień  w  Gminie  Leśna,  zanotowano  kilka  miejsc

będących potencjalnym siedliskiem dla Pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) -

gatunku dużego chrząszcza z rodziny żukowatych. Wysłany do analizy materiał
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nie  potwierdził   występowania  chrząszcza w badanych lokalizacjach.  Niemniej

obecność  murszu  w  drzewach  takich  jak  dąb,  lipa,  wierzba  oraz  obecność

podłużnych,  walcowatych  odchodów  może  świadczyć  o  obecności  tych

chronionych organizmów.  Należy pamiętać, że Pachnica dębowa w Polsce jest na

mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska objęta ścisłą ochroną gatunkową. Jest

również  chroniona  na  kanwie Dyrektywy  Siedliskowej UE  92/43/EWG  jako

gatunek  priorytetowy,  a  ślady  wskazujące  na  możliwość  jej  występowania

powinny zostać zawsze dobrze zbadane.

Podczas inwentaryzacji zanotowano występowanie licznych gniazd ptaków

na drzewach przydrożnych. Świadczy to o tym, że wysokie i często jedyne drzewa

jakie rosną przy drogach w otwartym krajobrazie stanowią bezcenne siedlisko dla

wielu  gatunków  ptaków.  Należy  pamiętać,  że  niemal  wszystkie  ptaki,  poza

nielicznymi wyjątkami, są objęte ochroną gatunkową. Ponadto na terenie Gminy

Leśna  występują  nietoperze,  dla  których  drzewa  przydrożne  stanowią

niezastąpione  tunele  echolokacyjne.  Dzięki  nim  nietoperze  mogą  sie  poruszać

i odnajdować w otwartym terenie. 

Przy  podejmowaniu  decyzji  o  wycince  należy  wykorzystać  wszystkie  możliwe

próby  zachowania  drzewa  poprzez  zastosowanie  odpowiednich  metod

pielęgnacyjnych , uzyskaniu ekspertyz dendrologicznych oraz ewentualnych cięć

pielęgnacyjnych mających na celu usunięcie zagrażającego posuszu lub rozwidleń

nie możliwych do zabezpieczenia innymi metodami.

Przy  planowaniu  nowych  alei  w  programie  zadrzewieniowym  uwzględniono

zachowanie różnorodności gatunków drzew alejowych. Różnorodność gatunkowa

wpływa  pozytywnie  na  wartość  przyrodniczą,  a  także  minimalizuje  ryzyko

rozprzestrzeniania  się  chorób  i  patogenów  pomiędzy  drzewami  tego  samego

gatunku.

Poniżej  znajduje  się  wykaz  najcenniejszych  przyrodniczo  i  krajobrazowo

zadrzewień Gminy Leśna.
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a. Aleja lipowa przy stadionie miejskim
w Leśnej.

Aleja utworzona z Lipy drobnolistnej o długości

ok. 200m, stanowi cenny drzewostan liczący co

najmniej 70 lat.  Obecnie drzewa, po licznych pracach

ziemnych i drogowych zostały osłabione przez

uszkodzenia mechaniczne oraz narażone na działanie

patogenów. Zalecana jest regularna obserwacja oraz

pielęgnacja drzew.

b. Aleja klonowo-bukowa przy obiekcie
parkowo-pałacowym na ul. Baworowo
w Leśnej.

Pozostały fragment jest najprawdopodobniej częścią

starej alei rosnącej przy drodze wprowadzającej do

założenia parkowo

-pałacowego. Cenne są zwłaszcza buki

o rozmiarach pomnikowych (<4m obwodu) rosnące

przy dawnym pałacu, obecnie budynku mieszkalnym.

Są to jedne z najstarszych, żyjących buków w Leśnej.

Mimo wielu śladach po cięciach w koronie oraz licznych otarciach i uszkodzeniach pnia, 

drzewa mają stosunkowo dobry stan.

c. Aleja przy obiekcie parkowo
-pałacowym w Pobiednej. 

 Piękna aleja klonowo-kasztanowa

o długości ok. 150 m  wspaniale wpisuje

się w parkowo-pałacowe otoczenie. Aleja
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jest dobrze utrzymana i ze względu na wiek oraz wymiary drzewostanu stanowi siedlisko

dla wielu chronionych gatunków ptaków oraz innych organizmów. 

d. Aleja przy drodze z Grabiszyc Gr. do Zalipia.

Aleja niezwykle cenna ze względu na różnorodność gatunkową drzew tworzących aleję

oraz organizmów żyjących tam. Aleja stanowi także bardzo cenny element otwartego,

śródpolnego  krajobrazu,  a  obecność  krzyży

i kapliczek świadczy o wartości alei dla lokalnej społeczności.

 

f. Aleja przy drodze z Kościelników Śr. do Grodnicy. 

Aleja o długości ponad 1200 m jest cennym siedliskiem dla wielu organizmów w tym 

mchów i porostów. Wysokie drzewa z dobrze rozwiniętą koroną stanowią idealne 

siedlisko dla wielu gatunków ptaków. Stare, dziuplaste drzewa stanowią potencjalne 

siedlisko dla chronionych gatunków takich jak

Pachnica dębowa.  Ponadto aleja jest niezwykle

cenna ze względów krajobrazowych. Położenie

alei na wzgórkach, wśród otwartych przestrzeni
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łąkowo polnych sprawia że aleja staje się tunelem nie tylko przyrodniczym ale także 

krajobrazowym, wytyczając drogę.

4.  Rekomendacje dla ochrony przyrody.

Na terenie Gminy Leśna istnieje wiele cennych alej i szpalerów a także indywidualnych 

drzew, które warto objąć ochroną pomnikową. Na chwilę obecną wiele drzew zostało już

wpisanych w listę drzew pomnikowych, brakuje jednak całej alei pomnikowej. Należy 

również pamiętać o odnawianiu istniejących tablic i

informacji na temat już istniejących pomników

przyrody. Przykładem może być ponad 6 metrowa Lipa

drobnolistna rosnąca przy drodze powiatowej z Leśnej

w kierunku Złotnik Lubańskich. Mimo,

iż drzewo jest już pomnikiem przyrody ,mało kto wie o

jej istnieniu, a ze względu na swój rozmiar, stan i wiek

zasługuje na wyróżnienie (Fot. obok ).

 Istnieje także wiele drzew które z racji na swój wiek, rozmiar oraz stan powinny 

stać się symbolami gminy i jej miejscowości. Poniżej znajdują się propozycję 

drzew oraz alej do objęcia ochroną pomnikową.

a.  Buk pospolity w Janówce. Drzewo ma 411 cm obwodu

na wysokości 1,3 m. Rośnie przy drodze prowadzącej przez

Janówkę- jest to najprawdopodobniej najstarsze drzewo w

miejscowości Janówka. 

b. Lipa drobnolistna w Szyszkowej.

 Lipa o obwodzie ponad 465 cm rośnie przy drodze

powiatowej prowadzącej przez Szyszkową. Ma dobrze

uformowaną koronę i dobry stan zdrowotny.  W
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najbliższym czasie należy jednak zwrócić uwagę na rozwidlenie v-kształtne oraz 

możliwość powstania zakorka. Możliwa jest konieczność zastosowania wiązań 

elastycznych.

c. Dąb szypułkowy w Szyszkowej o wymiarach

pomnikowych (obwód na wysokości 1.3m- 597cm) wyróznia

się spośród okolicznych drzew przydrożnych swoją formą,

rozmiarami oraz stanem. Jest to jeden z nielicznych dębów

na terenie Gminy Leśna, który osiągnął obwód pnia ponad 5

m.

d. Klon jawor w Grabiszycach

Drzewo rośnie w Grabiszycach Górnych na rozdrożu
drogi głównej przez wieś oraz początki drogi z
Grabiszyc w kierunku Zalipia. Drzewo ma dobrze
uformowana koronę i dobrze ukształtowany pień.
Obwód drzewa na wysokości 1.3 m wynosi ponad
300cm- 2013r.

e. Klon zwyczajny w Pobiednej- Acer platanoides. Drzewo

rośnie naprzeciwko straży pożarnej. Obwód na wysokości 1.3 m wynosi 390 cm. 

Drzewno ma rozwidlenie V-kształtne na wysokości ok. 2m. Poza tym stan drzewa jest 

dobry. Zaleca się zastosowanie wiązań elastycznych zabezpieczających drzewo przed 

rozłamaniem. Drzewo wyróżnia się rozmiarami

i formą na tle pozostałych zadrzewień przydrożnych, stanowi ważne siedlisko dla ptaków

i innych organizmów.

f. Aleja Klonowo-kasztanowa przy pałacu w Pobiednej. Aleja ze względu na swój 

wiek oraz formę a także otoczenie może zostać uznana za aleję pomnikową. Długa 
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historia pałacu oraz parku na terenie którego aleja występuje, przemawia za wpisaniem 

jej w listę obiektów chronionych prawem. 

g. Dąb szypułkowy Quercus robur. Drzewo rośnie na ulicy Baworowo w Leśnej przy 

drodze tzw. ,,Łączniku’’ obok przedszkola. Obwód drzewa wynosi 370 cm, a wysokość 

ponad 27 m. Drzewo ma dobrze rozwiniętą koronę. Dąb został poddany ekspertyzie 

dendrologicznej, której wyniki są opisane w liście ekspertyz programu ,,Drogi dla Natury’’

w UM w Leśnej.

h. Lipa drobnolistna Tilia cordata. Drzewo rośnie w Kościelnikach Śr. przy drodze 

powiatowej w kierunku Grodnicy. Obwód drzewa wynosi 340 cm, w drzewie zanotowano

dziuple z wypróchnieniem, mogącym być siedliskiem dla Pachnicy dębowej. Wysokość 

drzewa wynosi ok. 25 m, stan drzewa jest dobry. Zaleca się obserwację drzewa co 2-3 

lata i zabezpieczenie posuszu. 

i. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia. Drzewo rośnie przy drodze powiatowej z 

Kościelników Śr. do Grodnicy. Obwód wynosi 300 cm. Jest to jedna z najstarszych 

Robinii zachowanych w Gminie Leśna. Jej stan określany jest na dostateczny, 

zanotowano posusz w koronie, który należy zabezpieczyć. Drzewo cenne ze względu na

rozmiar oraz wiek. Stanowi siedlisko dla wielu organizmów. 

j. Lipa drobnolistna Tilia cordata. Drzewo rośnie w miejscowości Janówka, na 

prywatnej posesji ( przy końcu miejscowości jadąc od strony Kościelników Śr.). Obwód 

drzewa wynosi 430 cm, mierzony na wysokości 1.3m. Wysokości drzewa wynosi około 

30 m, a rozpiętość korony ponad 12 m.  Stan drzewa jest dobry, zanotowano nieliczne 

ślady po cięciach w koronie.  

k. Aleja lipowa przy stadionie miejskim. Aleja utworzona z Lip drobnolistnych, dzięki 

układowi oraz lokalizacji a także wiekowi i rozmiarowi drzew stać się może jednym z 

najbardziej rozpoznawalnych pomników przyrody na terenie gminy.

Z racji na oznaki posuszu oraz mogących go powodować uszkodzeń korzeni, zaleca się 
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wykonanie ekspertyzy całej alei. Na chwilę obecną ( 2013r) dokonano ekspertyzy na 

dwóch- najbardziej zagrażających drzewach. 

5. Miejsca konfliktowe

Podczas dotychczasowej inwentaryzacji zadrzewień przydrożnych w Gminie 

Leśna, wykazano szereg miejsc konfliktowych wokół drzew. Najczęstszym 

problemem jest bezpośrednie sąsiedztwo

linii napowietrznych oraz pionowych

znaków drogowych z koroną wysokich

drzew. Na chwilę obecną istnieje

konieczność podjęcia natychmiastowej

interwencji w 2 przypadkach: Pielęgnacja

i zabezpieczenie posuszu na dębie w

Szyszkowej ( Fot. obok) oraz usuniecie

posuszu kolidującego z linią napowietrzną

z dębu przy mostku w Szyszkowej.

 

Ponadto zaobserwowano częste uszkadzanie korzeni oraz pni drzew podczas prac

ziemnych i remontowo-budowlanych przy drogach. Najbardziej widoczne zmiany

związane z realizacją inwestycji budowlano-remontowych dotyczą bezpośrednio

gleby,  roślinności  naczyniowej  oraz  drzew  i  krzewów.  Na  zleceniodawcę

inwestycji spada obowiązek wymagania od wykonawcy przestrzegania procedury

zabezpieczenia  drzew  na  placu  budowy  czy  remontu.  W  przepisach  ustawy
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o ochronie przyrody jest mowa o zasadach postępowania podczas wykonywania

prac; (Art. 82 ust.1 - ,,Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem

sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły

korzeniowej  drzew  lub  krzewów  na  terenach  zieleni  lub  zadrzewieniowych

powinny  być   wykonywane  w  sposób  najmniej  szkodzący  drzewom  lub

krzewom’’. Prawo budowlane( rozdz.3, art.22) nakazuje obowiązek właściwego

zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego. Inwestor zobowiązany jest

do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób

gwarantujący  ich  pełną  ochronę  przed  uszkodzeniami  podczas  prac.

Niedopełnienie  obowiązku  należytego  zabezpieczenia  drzew i  krzewów naraża

wykonawcę prac na karę pieniężną naliczaną na podstawie przepisów o ochronie

przyrody.

Najczęstszym  problemem  w  tej  kwestii  pozostaje  uszkodzenie  pnia  drzewa

poprzez  niewłaściwe zabezpieczenie  strefy  wokół  drzewa oraz  nie  zachowanie

należytej  odległości,  a  także  uszkodzenie  mechaniczne  korzeni  w  czasie  robót

ziemnych.  Często  zdarza  się  także  nasypywanie  strefy  wokół  drzewa  warstwą

ziemi  lub  żwiru,  w  następstwie  czego  zmieniają  się  warunki  tlenowe  gleby

i doprowadza się drzewo do obumierania. (fot. poniżej)
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Fot. Otarcia na korze spowodowane Fot. Usypanie strefy wokół pnia.
niewłaściwym sposobem wykonywania 
prac w okolicy drzew na stadionie miejskim

 
W przypadku zlecania inwestycji warto pamiętać o ustaleniu z wykonawcą 

następujących kwestii:

- wprowadzenie zakazu manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew

- zakaz składowania materiałów ziemnych oraz innych ciężkich przedmiotów

w obrębie korony i korzeni drzew.

- Zaniechanie walcowania oraz innych czynności prowadzących do zagęszczenia 

gruntu w obrębie drzew.

- Przywrócenie do stanu pierwotnego trawników i terenów wokół drzew, po 

zakończeniu prac.

-W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi i pnia należy zlecić specjalistycznej 

firmie naprawienie szkód.

Kolejnym,  często  spotykanym miejscem konfliktowym podczas  inwentaryzacji

był  wąski  pas  drogowy.  Wiele  drzew  rośnie

w  odległości  mniejszej  niż  0,5  m  od  krawędzi

jezdni, a w niektórych przypadkach drzewa rosną

dosłownie  na  drodze  (  Fot.  obok  i  poniżej).

Powoduje  to  utrudnienia  w ruchu kołowym ale

także  dalsze  uszkadzanie  drzew  poprzez

najeżdżanie pojazdów na korzenie lub ocieranie o

pień drzewa. (Fot. obok i poniżej ). Potęguje to

ryzyko obumarcia drzewa a przez to złamania się

bądź  wywrócenia  części  lub  całego  drzewa.

Wiele  z  tych  drzew  to  okazy

o rozmiarach pomnikowych. Często niemożliwe

jest  uzyskanie  zgody  na  wycięcie  tych  drzew,

a  przesunięcie  pasa  drogowego  do  bezpiecznej
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odległości  na  chwilę  obecną  jest  niemożliwe.

W takiej  sytuacji  w  miejscach  gdzie  odległość  drzew od  krawędzi  jezdni  jest

niebezpiecznie  mała,  zaleca  się  zastosowanie  barier  ochronnych,  znaków

ostrzegawczych,  tablic  informacyjnych,  bądź  podjęcia  prac  mających  na  celu

zmodernizowanie drogi z przesunięciem pasa drogowego od rosnących drzew w

miejscach gdzie istnieje taka możliwość. 

Fot. Pracownicy MZD montują opaski odblaskowe na 
drzewie, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo.

W niewielu przypadkach zanotowano także utrudnienie  wyjazdu spowodowane

drzewami  rosnącymi  blisko  skrzyżowań  bądź  wyjazdów  z  dróg

podporządkowanych. W większości przypadków są to topole, które ze względu na

dojrzały  wiek  będzie  można  w  niedługim  czasie  zastąpić  innymi  gatunkami,

pamiętając  o  zachowaniu  bezpiecznej  odległości  od  skrzyżowania  podczas

sadzenia.  W  innych  miejscach  zaleca  się  zamontowanie  luster  ułatwiających

wyjazd,  bądź  właściwe  zabiegi  pielęgnacyjne  polegające  na  umiarkowanym

podniesieniu korony drzewa.
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6. Rekomendowane ekspertyzy.

W  czasie  realizacji  programu  ,,Drogi  dla  Natury’’  w  Gminie  Leśna

wykonano ekspertyzy 10 drzew, wybranych w porozumieniu z pracownikami UM

w Leśnej. Modelowe ekspertyzy dokonano na drzewach, wokół których istniało

realne  zagrożenie  bezpieczeństwa  dla  pieszych  lub  kierowców.  Do  ekspertyz

wybrano  m.in.  drzewa  dla  których  złożone  zostały  wnioski  o  wycięcie

z wątpliwym uzasadnieniem. Celem ekspertyz jest pokazanie możliwości oceny

ryzyka drzewa oraz opisanie stanu zdrowotnego drzewa przez osobę posiadającą

kwalifikacje oraz ponoszącą odpowiedzialność prawną za

dokonane ekspertyzy. Ma to na celu uchronienie cennych

drzew przed nieuzasadnioną i bezsensowną wycinką oraz

uświadomienie  społeczności  lokalnej  o  możliwości

dokonania innego niż wycinka wyboru dotyczącego drzew

w  ich  sąsiedztwie.  W  wyniku  ekspertyz  stwierdza  się

faktyczny stan drzewa oraz uzyskuje rekomendacje co do

zabiegów  pielęgnacyjnych  bądź  innych  form  ochrony

drzewa jeśli takie istnieją w danym przypadku.

Podczas  modelowych  ekspertyz  zaangażowano

najnowocześniejsze metody oceny stanu drzewa i ryzyka.

Przy  użyciu  metody  ,,elasto-inclino’’  wykonano  próby  obciążeniowe  na  3

drzewach  (fot.  obok-  Inclino  i  elasto  metry  zamontowane  na  drzewie  w  celu

pomiaru statyki drzewa pod naporem określonej siły). Używając tej metody oraz

odpowiedniego  sprzętu,  stwierdza  się  rzeczywiste  ryzyko  wywrócenia  bądź
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złamania części drzewa pod naporem wiatru bądź śniegu. Metoda ta jest zupełnie

bezinwazyjna. Stosuje się również badanie pnia drzewa metodą akustyczną przy

użyciu  ,,impuls  hammera’’.  Badanie  to  pozwala  w  bezinwazyjny  sposób

stwierdzić istniejące ubytki w pniu drzewa oraz  przedstawić w graficzny sposób

przekrój pnia drzewa. Do wykonywania ekspertyz można również użyć prostych

narzędzi takich jak drewniany młotek lub sonda. Dzięki tym przyrządom istnieje

możliwość  zbadania  wnętrza  drzewa,  stwierdzenie  ubytków  i  rozkładów  oraz

zbadania korzeni i odziomka drzewa.

Przy wyborze drzew wymagających profesjonalnych ekspertyz zwraca się

przede wszystkim uwagę na potencjalne ryzyko jakie może stwarzać dane drzewo

w  otoczeniu.  Większe  ryzyko  może  stwarzać  takie  same  drzewo  w  miejscu

bardziej  ruchliwym niż  w  otwartym  terenie,  z  dala  od  miejsc  zamieszkałych.

Dokonując  wyboru  drzewa,  przeprowadza  się  obserwacje  oraz  wizualną  ocenę

stanu  drzewa.  Ocenę  taką  najlepiej  jest  zacząć  od  obserwacji  systemu

korzeniowego. Należy zwrócić uwagę czy po którejś ze stron drzewa, w glebie nie

ma  uwypuklenia  bądź  zapadnięcia  mogącego  świadczyć  o  ,,przechylaniu  się

całego drzewa’’. Obserwując system korzeniowy należy również zwrócić uwagę

na obecność odciętych, wystających kawałków korzenia, bądź korzeni okalających

pień. Przechodząc do oceny stanu odziomka drzewa zwracamy uwagę na obecność

dziupli, kształt odziomka, czy jest regularny a nie butelkowaty a także na kolor

kory. Sprawdzić należy również czy nie występują miejsca rozkładu drzewa oraz

ubytki w odziomku.

Oceniając  pień  drzewa,  sprawdzamy  czy  drzewo  nie  jest  odchylone

w nienaturalny  sposób,  notujemy wszelkie  widoczne  uszkodzenia  mechaniczne

takie jak otarcia bądź wycięcia. Kolejnym niepokojącym objawem podczas oceny

stanu  pnia  drzewa  jest  odpadająca,  martwa  kora  oraz  głęboko  wchodzące

pęknięcia.  Obecność  owadów np.  mrówek  w większej  ilości  mówi  nam także

o stanie rozkładu drewna. 
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Przy ocenie stanu korony drzewa zwraca się szczególną uwagę na obecność

nadmiernego posuszu w koronie.  ( Należy pamiętać, że nieznaczny posusz jest

naturalny i nie zawsze świadczy o chorobie bądź złym stanie drzewa). Opisując

koronę drzewa zwracamy uwagę na niesymetryczne, niebezpiecznie odchodzące

konary,  bądź  niesymetryczną  koronę  drzewa.  Obecność  dziupli  i  spróchnień,

zwłaszcza  w  miejscach  rozwidleń  może  stwarzać  ryzyko  rozłamania  bądź

ukruszenia  się  fragmentu  konaru  lub  całego  drzewa.   Często  w  ogławianych

drzewach,  po  krótkotrwałej  ,,poprawie’’  stanu  drzewa,  w  miejscach  po  zbyt

dużych  cięciach  tworzą  się  kieszenie  wodne,  infekcje  grzybne  oraz  dziuple.

Potęguje  to  ryzyko  upadku  drzewa  i  należy  zwracać  szczególną  uwagę  na

obserwację i monitorowanie takich drzew. 

W  ramach  modelowych  realizacji  programu  ,,Drogi  dla  Natury’’  dokonano

ekspertyz  10 drzew. Poniżej znajduje się lista kolejnych drzew wymagających

ekspertyzy w najbliższym czasie:

1.  Topole  czarne  (Populus  nigra)  w  Szyszkowej

przy drodze, w pobliżu gospodarstwa nr 91. Topole

osiągnęły  dojrzały  wiek,  rosną

z odchyleniem ok. 20o, grożą odłamaniem konarów

lub złamaniem drzewa.

2.  Dąb szypułkowy (Quercus robur) Drzewo rośnie

w Szyszkowej przy drodze głównej przez wioskę, przy rowie

i mostku. Posusz korony wynosi ok. 90 %, drzewo grozi

wywróceniem. Zainfekowane hubą drzewną.
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3. Kasztanowiec biały w miejscowości Pobiedna

Rosnący po prawej stronie jezdni, na ulicy 

Nowomiejskiej w kierunku Świeradowa, na 

przeciwko sklepu ,,Kiwi’’ – Liczne uszkodzenia

widoczne na pniu, próchnica i posusz. Linie

Energetyczne i jezdnia w pobliżu drzewa .

4.Dąb szypułkowy w miejscowości Pobiedna.

Rośnie po prawej stronie przy drodze w kierunku Leśnej,

przy mostku i znaku Wolimierz 0,5 km. Obwód drzewa: 3.7

m, posusz korony: 95  %. Liczne cięcia w koronie (co

najmniej 10 konarów usunięto) . Drzewo utraciło statykę i

stwarza ryzyko. (Linie energetyczne i droga wojewódzka w

pobliżu)

  

5. Klon jawor przy drodze powiatowej z Leśnej do Złotnik

Lubańskich.

Drzewo rośnie w Leśnej przy ulicy Lechów, po prawej

stronie na początku wzniesienia drogi. 
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Drzewo ma niebezpieczne rozwidlenie v-kształtne

u podstawy. Niezabezpieczone, grozi rozłamaniem

i wywróceniem na drogę.

6. Lipa drobnolistna (Tilia cordata).  Drzewo rośnie

w końcowym odcinku alei z zakładu Zakmet

w Kościelnikach Średnich do drogi wojewódzkiej. Posiada

liczne dziuple i miejsca spróchniałe a także widoczne

pęknięcia i szkodzenia pnia. Wymaga ekspertyzy oraz

pielęgnacji. 

7. Lipa drobnolistna (Tilia cordata).  Drzewo jest częścią alei

zaczynającej się za zakładem Zakmet prowadzącej w kierunku

drogi wojewódzkiej. Drzewo utraciło jeden

z przewodników w wyniku naturalnego złamania. Obecnie w

miejscu złamania tworzy się spróchnienie oraz warunki do

dalszego rozkładu drzewa w tym w tym miejscu. Ponadto

widoczne są uszkodzenia drzewa

u nasady, drzewo utraciło symetrię korony. Wymaga

obserwacji i ekspertyzy.

8. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior). Drzewo rośnie na

początku alei w Szyszkowej, przy mostku za zakładem

Zakmet. Jeden z przewodników drzewa został odłamany i w

tym miejscu widoczne są czarne owocniki grzyba. Należy
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poddać drzewo ekspertyzie oraz oznaczyć gatunek grzyba. Drzewo wykształciło znacznych 

rozmiarów pędy w miejscach po cięciach w koronie. 

9. Lipa drobnolistna (Tilia cordata).  Drzewo rośnie

w Szyszkowej przy drodze przez miejscowość.

Nad drzewem zlokalizowane jest dawne założenie parkowo-

pałacowe w Szyszkowej. Drzewo posiada liczne dziuple oraz

wypróchnienia, ma zmieniony kolor kory wskazujący na

obecność grzybów bądź chorobę drzewa. 

10.  Lipa drobnolistna (Tilia cordata).  Drzewo rośnie przy

drodze wojewódzkiej za znakiem kończącym miejscowość

Jurków w stronę Leśnej. Drzewo posiada

charakterystyczny ,,butelkowaty’’ kształt pnia u podstawy

świadczący o potrzebie poddania drzewa ekspertyzie

dendrologicznej. 

11. Klon zwyczajny (Acer pseudoplatanus).  Drzewo

rośnie w alei przy drodze wojewódzkiej za Jurkowem w

stronę Leśnej. Na drzewie zaobserwowano podłużne

nieco ,,skręcone’’ pęknięcie na korze na długości pnia.

Drzewo stwarza realne ryzyko rozłamania się i upadkiem

na jezdnię. Wymaga szybkiej ekspertyzy i  interwencji.

7. Rekomendowane nasadzenia
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W tym miejscu zostały opisane proponowane miejsca do nowych nasadzeń

przydrożnych w Gminie Leśna.

Przy  tworzeniu  alej,  które  mają  spełniać  swoją  funkcję  korytarzy

ekologicznych, potrzebne jest planowanie działania zarówno na etapie sadzenia

jak i pielęgnacji istniejących nasadzeń. W przypadku starych alej, gdzie drzewa

często rosną zbyt blisko jezdni, rozwiązaniem będzie

sadzenie  nowych  drzew  w  drugiej  linii  za

istniejącymi  nasadzeniami.  W  ten  sposób,  aleja

sukcesywnie  będzie  odsuwana  od  drogi  przy

zachowaniu różnorodności biologicznej.

Specyfikacje sadzonek oraz sadzenia powinny

być  każdorazowo  dostosowane  do  lokalnych

warunków  i  potrzeb  oraz  uzgadniane  z  zarządcą

drogi.  Ważne jest  aby wybrać  dobry  materiał  do  sadzenia.  Przyjmuje  się,  aby

drzewa  sadzone  przy  drogach  o  większym  natężeniu  ruchu  a  tym  samym

większym zanieczyszczeniu oraz zasoleniu, miały obwód ok. 6 cm na wysokości

pnia  1  m.  Dobrze  rozwinięty  system  korzeniowy  sadzonki,  z  dobrze

wykształconymi korzeniami z dużą ilością młodych przyrostów, zapewni dobre

ugruntowanie  drzewka.  Ważnym  elementem  przy

wyborze sadzonek jest również forma w jakiej będzie

rozwijała  się  korona  drzewa,  która  powinna

znajdować  się  na  wysokości  min.  1m   nowej

sadzonki.  Sadzonka  powinna  mieć  formę

przewodnikową  z  wyraźnie  wykształtowanym

pąkiem  szczytowym.  Zdjęcia  obok  przedstawiają

nasadzenia  zrealizowane  w  listopadzie  2013  r.

w ramach ,,modelowych nasadzeń’’.

                                        MIEJSCE NASADZEŃ NR 1

1. Opis miejsca:
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Droga gminna prowadząca z drogi wojewódzkiej nr 358 do miejscowości Grabiszyce. 

Jadąc od strony Przylasku pierwszy skręt w prawo przy ,,witaczu’’ Gminy Leśna.

2. Zdjęcia:

Fot. Widok od strony drogi wojewódzkiej
w stronę  miejscowości Grabiszyce

3. Mapa

.

4. Parametry techniczne
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a. Długość potencjalnej alei: 300 m

b.  Liczba drzew do posadzenia: 60

c. miejsca konfliktowe:  Znaki drogowe oraz zakręt. Przy zakręcie od strony wewnętrznej zaleca

się zachować przerwę w sadzeniu na długości zakrętu. Brak widocznych miejsc konfliktowych. 

Należy zachować odstęp w nasadzeniach przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, min.15 m 

odległości ostatniego drzewa od skrzyżowania.

d. Proponowany gatunek: Brzoza brodawkowata (Betula pendula). Gatunek rodzimy o 

pokroju ,,płaczącym’’ Drzewo osiąga umiarkowane wymiary; wys. do 20 m i szerokość korony 

do 7 m. Charakteryzuje ją szybki wzrost oraz wczesne kwitnienie. 

e. Odległość od krawędzi jezdni: Ze względu na możliwy częsty ruch maszyn rolniczych i ich 

parametrów zaleca się sadzenie w odległości min. 3-5 m  od krawędzi jezdni.

f. Znaczenie krajobrazowo- przyrodnicze:  Nasadzenia przeniosłyby korzyści  dla właścicieli 

otaczających pól. Wg. Badań przeprowadzonych przez (Gawróński i in. 2001) drzewa 

szybkorosnące zdecydowanie pomagają w warunkach wodnych pola, chronią przed erozją

i oczyszczają glebę z metali ciężkich. W okresie zimowym droga była by bardziej widoczna

i odróżniała by się od otaczających ją pól. Dzięki zadrzewieniom i zacienieniu oraz niewielkiemu

ruchowi kołowemu droga mogła by stać się atrakcyjna dla miłośników nordic walkingu oraz 

rowerzystów.

MIEJSCE NASADZEŃ NR 2
1. Opis miejsca:
Droga gminna prowadząca z drogi wojewódzkiej nr 358 do miejscowości Grabiszyce. Jadąc od 

strony Przylasku pierwszy skręt w prawo przy ,,witaczu’’ Gminy Leśna. Jest to drugi odcinek 

drogi za wskazanym miejscem do nasadzeń nr 1. 

2. Zdjęcia:

Fot.  Widok przy kapliczce w stronę 
miejscowości Grabiszyce.
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3. Mapa

4. Parametry techniczne
a. Długość potencjalnej alei: 350 m
b.  Liczba drzew do posadzenia: 65
c. miejsca konfliktowe:  Na chwilę obecną brak miejsc konfliktowych. Należy zachować odstęp 

w nasadzeniach przy skrzyżowaniu z drogą przy kapliczce, odległości min 10 m od ostatniego 

drzewa do skrzyżowania.

d. Proponowany gatunek: Brzoza brodawkowata (Betula pendula). Gatunek rodzimy o 

pokroju ,,płaczącym’’ Drzewo osiąga umiarkowane wymiary; wys. do 20 m i szerokość korony 

do 7 m. Charakteryzuje ją szybki wzrost oraz wczesne kwitnienie. Dobrze rośnie na mniej 

urodzajnych glebach. 

e. Odległość od krawędzi jezdni: Ze względu na możliwy częsty ruch maszyn rolniczych i ich 

parametrów zaleca się sadzenie w odległości min. 3-5 m

 od krawędzi jezdni.

f. Znaczenie krajobrazowo- przyrodnicze: Nasadzenia przyniosłyby korzyści również dla 

właścicieli otaczających pól. Aleja mogłaby stanowić ważne siedlisko dla ptaków oraz doskonale 

wpisywać się w lokalnych krajobraz łąkowo-polny. Ponadto w okresie zimowym droga była by 

bardziej widoczna i odróżniała by się od otaczających ją pól, w lecie mogła by stać się atrakcyjna 

dla miłośników nordic walkingu oraz rowerzystów.
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MIEJSCE NASADZEŃ NR 3

1. Opis miejsca:
Droga  powiatowa  prowadząca  od  przejścia  granicznego  w  Miłoszowie  przez
miejscowość Miłoszów.

2. Zdjęcia:

Fot . Zdjęcie przedwojenne ukazujące Miłoszów ze szpalerem
 przechodzącym w aleję drzew o kulistej formie przy drodze 
głównej przez miejscowość.

                                            
 

3. Mapa:

122

Fot .  Widok na droge w stronę Leśnej 
od przejścia granicznego. Po stronie 
prawej przy rowie istnieją fragmenty 
szerszego pasa drogowego na którym 
możliwe jest utworzenie 
fragmentarycznych alei.



4. Parametry techniczne:

a. Długość potencjalnej alei: 370 m

b.  Liczba drzew do posadzenia: 30

c. miejsca konfliktowe: Oświetlenie drogowe, barierki energochłonne oraz wąski 

między jezdnią a rowem.

d. Proponowany gatunek: Opcja I: Czereśnia ptasia- gatunek rodzimy na południu 

Polski. Osiąga wymiary do 20 m wysokości. 

Opcja II: Klon zwyczajny, odmiana kulista – ‘Globosum’

e. Odległość od krawędzi jezdni: 1.0-2 m. 

f. Znaczenie krajobrazowo- przyrodnicze:  Aleja czereśniowa nawiązywała by do 

historycznych nasadzeń przydrożnych na tych terenach, a w przyszłości mogła by 

stanowić fragment alei transgranicznej. Pięknie kwitnące na biało-różowo kwiaty 

mogłyby zachęcić turystów do odwiedzania tego miejsca. Ponadto owoce stanowiły by 

bezcenne źródło pokarmu dla ptactwa.

MIEJSCE NASADZEŃ NR 4

1. Opis miejsca:

Droga powiatowa nr.2466D- ul. Lechów Leśna, w kierunku Złotnik Lubańskich.
2. Zdjęcia:
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Fot.  Widok w kierunku Złotnik Lubańskich.
Po stronie prawej na skarpie przy drodze rosły niegdyś topole.
Obecnie drzewa wymagają zastąpienia nowymi nasadzeniami.

3. Mapa:

4. Parametry techniczne:

a. Długość potencjalnej alei: 530 m

b.  Liczba drzew do posadzenia: 60

c. miejsca konfliktowe: Oświetlenie drogowe po stronie lewej w kierunku Złotnik 

Lubańskich. Linie energetyczne przecinające drogę. Przed sadzeniem należy sprawdzić 

mapę infrastruktury podziemnej.

d. Proponowany gatunek:  Lipa 

drobnolistna (Tilia cordata)

e. Odległość od krawędzi jezdni: 2-3 m. 

f. Znaczenie krajobrazowo- 

przyrodnicze:  Aleja lipowa stanowiła by 

część dłuższej alei prowadzącej z Leśnej do

Złotnik Lubańskich. Aleja cenna 

przyrodniczo ze względów siedliskowych 

dla ptaków oraz mogła by stanowić tunele 

dla przelotu nietoperzy. Ponadto cenna dla 

licznych okolicznych pszczelarzy i 

turystów przejeżdżających drogą na zamek 
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Czocha i do jezior. Nasadzenia przyczyniłyby się również do poprawy warunków 

wodnych i glebowych dla rolników.

MIEJSCE
NASADZEŃ NR 5

1. Opis miejsca:

Początek drogi wojewódzkiej
nr 360 przez Świecie w 
kierunku Gryfowa Śl.
2. Zdjęcia:

Fot .  Po obu stronach drogi 
istnieje możliwość 
utworzenie alei z Lipy 
drobnolistnej bądź
 niskopnących odmian Lipy 
drobnolistnej.

3. Mapa
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4. 
Parametry techniczne:
a. Długość potencjalnej alei: 250m

b.  Liczba drzew do posadzenia:  50 w odstępach co 10 m po obu stronach drogi

c. miejsca konfliktowe:   Należy zwrócić uwagę na rozstaw sadzenia , tak aby drzewa 

nie były sadzone w odległości mniejszej niż 3 m od latarni

d. Proponowany gatunek: Opcja 1. Lipa drobnolistna ‘Greenspire’. Opcja 2- Dąb 

szypułkowy (Quercus robur).

e. Odległość od krawędzi jezdni: 3-5 m. Po lewej stronie jezdni istnieje możliwość 

sadzenia drzew za rowem w odległości min 3 m od krawędzi jezdni.

f. Znaczenie krajobrazowo- przyrodnicze:  Aleja znacznie podniosła by walory 

estetyczne miejscowości i wprowadzała do miejscowości. Ponadto stanowić by mogła 

siedlisko dla ptaków.

MIEJSCE NASADZEŃ NR 6

1. Opis miejsca:
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Jadąc w stronę Zalipia z Leśnej przy drodze wojewódzkiej nr 358. Odcinek do nasadzeń 
zaczyna się  za znakiem kończącym miejscowość Grabiszyce Dolne w kierunku Zalipia. 
2. Zdjęcia:                   

Fot. . Na zdjęciu widoczne pojedyncze drzewa przy drodze.
 W dalszym odcinku brak ciągłości nasadzeń. Istnieje możliwość
 dokonania nasadzeń za rowem po obu stronach drogi.

3. Mapa
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4. Parametry techniczne:

a. Długość potencjalnej alei: 450m

b.  Liczba drzew do posadzenia: 50

c. miejsca konfliktowe:   Brak miejsc konfliktowych na chwilę obecną.

d. Proponowany gatunek: Klon jawor (Acer pseudoplatanus). Gatunek długowieczny, 

dorosłe drzewa posiadają wysoko obsadzoną koronę, przy właściwej pielęgnacji gałęzie 

nawet dorosłych drzew nie będą kolidowały z ruchem pojazdów.

e. Odległość od krawędzi jezdni: 1-3 m. Po obu stronach jezdni istnieje możliwość 

sadzenia drzew za rowem w odległości 2-3 m od krawędzi jezdni.

f. Znaczenie krajobrazowo- przyrodnicze:  Obecnie przy wyznaczonym fragmencie 

drogi istnieją fragmenty alei z młodymi drzewami. Po uzupełnieniu i dosadzeniu 

powstałaby aleja o długości ponad 500 m. Aleja stworzyłaby siedlisko dla ptaków oraz 

miałaby cenne znaczenie krajobrazowe wśród pól, licznych wzniesień i zakrętów.

MIEJSCE NASADZEŃ NR 7

1. Opis miejsca: Droga wojewódzka nr 358- Fragment drogi między Leśną i Świeciem.

2. Zdjęcia:
Fot. Widok z drogi wojewódzkiej nr 358 w kierunku Leśnej. Po obu stronach drogi na odcinku odcinku ok. 500 m 
istnieje możliwość dokonania nasadzeń w odległości od 2 do 4 m od krawędzi jezdni.

3. Mapa 
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4. Parametry techniczne:
a. Długość potencjalnej alei: 350m

b.  Liczba drzew do posadzenia: 60

c. miejsca konfliktowe:  Planowana jest modernizacja drogi przez zarządcę drogi wojewódzkiej. 

Zaleca się konsultacje na etapie planowania przebudowy drogi z uwzględnieniem miejsc do 

nasadzeń.

d. Proponowany gatunek: Opcja 1-Dąb szypułkowy (Quercus robur). Gatunek rodzimy, 

długowieczny, osiągający od 20 do 40 m wysokości. Ceniony ze względu na wytrzymałość oraz 

majestatyczny pokrój.

Opcja 2- Niskopnące odmiany Lipy drobnolistnej ‘Greenspire’- Gatunek osiągający max 15-20 m

wysokości o znacznie węższej rozpiętości korony drzewa w przypadku dorosłych drzew. 

e. Odległość od krawędzi jezdni:  3-5 m. Po obu stronach jezdni występują liczne zakrzaczenia 

w miejsce których można by dokonać nasadzeń dębami lub lipami.

f. Znaczenie krajobrazowo- przyrodnicze:  Ze względu na wcześniejsze występowania tego 

gatunku przy opisywanej drodze, nowe nasadzenia pomogły by odnowić aleję dębową oraz 
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odgrywać bardzo ważną rolę w bycie nietoperzy, licznie występujących w oddalonych

o kilkadziesiąt metrów sztolniach w Leśnej. 

MIEJSCE NASADZEŃ NR 8

1. Opis miejsca: Fragment drogi wojewódzkiej nr 358 za Złotnikami Lubańskimi w 
stronę drogi nr 360. 
2. Zdjęcia:                                                3. Mapa

Fot.(Źródło-Panoramio). Widok na drogę nr 358
w  kierunku Złotnik Lubańskich .Od strony Drogi nr 360
 (Po obu stronach istnieje możliwość nasadzenia i odnowienia alei dębowo-lipowej.

4. Parametry techniczne:
a. Długość potencjalnej alei: 250m

b.  Liczba drzew do posadzenia: 40

c. miejsca konfliktowe. Miejscami występuje wąski pas drogowych- nie zaleca się sadzenia

w odległości mniejszej niż 2 m od krawędzi jezdni. Należy zachować odstęp min 12 m od tablic

z nazwą miejscowości oraz od znaków drogowych, tak aby drzewa nie ograniczały widoczności.

d. Proponowany gatunek: 20 x Dąb szypułkowy (Quercus robur), 20x Lipa drobnolistna (Tilia 

cordata). Gatunki rodzime, długowieczne, będące siedliskiem wielu organizmów oraz ostoją 

ptaków. 

e. Odległość od krawędzi jezdni:  3 m. Możliwość dokonania nasadzeń za rowem 

melioracyjnym.

f. Znaczenie krajobrazowo- przyrodnicze. Nowa aleja wpisywałaby się doskonale w płaski na 

tym odcinku krajobraz łąkowo-polny oraz stanowiłaby doskonałe wprowadzenie do miejscowości

Złotniki Lubańskie od strony Gryfowa Śląskiego. Aleja stanowić by mogła siedlisko dla licznie 

występujących w tym regionie ptaków. 
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MIEJSCE NASADZEŃ NR 9

1. Opis miejsca: Fragment drogi wojewódzkiej nr 358 w miejscowości Świecie- odcinek 
przed sklepem spożywczym do początku zadrzewień przed zakrętem w kierunku Świeradowa.

2. Zdjęcia:          3. Mapa

Fot. ( Źródło- Google StreetView). Widok drogi nr 358
w kierunku Świeradowa. Nasadzenia poprawiły by estetykę
 miejsca oraz przyczyniły się do ograniczania prędkości. 

4. Parametry techniczne:
a. Długość potencjalnej alei: 200m

b.  Liczba drzew do posadzenia: 25

c. miejsca konfliktowe. Po lewej stronie w kierunku Świeradowa zlokalizowane są latarnie 

drogowe, zaleca się sprawdzenie map infrastruktury podziemnej w celu przejrzenia miejsc 

przebiegu instalacji.

d. Proponowany gatunek:  Lipa drobnolisna ‘Greenspire’ (Tilia cordata). 

Drzewo średniej wielkości o regularnej, szerokoowalnej koronie z pojedynczym prostym 

przewodnikiem. Szybki wzrost. Dorasta do 15-20 m wys. i 10-12 szerokości. Znosi 

zanieczyszczenia, dobrze rośnie w pełnym lub częściowym nasłonecznieniu.

e. Odległość od krawędzi jezdni:  3 m, Możliwość dokonania nasadzeń za rowem 

melioracyjnym, między latarniami

f. Znaczenie krajobrazowo- przyrodnicze:  Nasadzenia po lewej stronie oraz po stronie lewej i 

prawej za sklepem zdecydowanie polepszyłyby estetykę miejsca oraz przyczyniłyby się do 

redukcji prędkości na licznie uczęszczanym przez pieszych odcinku drogi. Drzewa stwarzałyby 

również cenne zacienienia na placu zabaw w okresie letnim.
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9. Podsumowanie proponowanych nowych nasadzeń:

W  programie  zadrzewieniowym  dla  Gminy  Leśna  na  rok  2013

przewidziano utworzenie ponad 3 km nowych alej i posadzenie przy nich ponad

500  drzew.  Warto  zaznaczyć,  że  dotyczy  to  wyłącznie  nowych  nasadzeń  nie

uwzględniając  przy  tym  posadzonych  już  70  drzew  w  ramach  modelowych

realizacji  w  listopadzie  2013  oraz  drzew  przewidzianych  do  nasadzeń

uzupełniających.   Ponadto w ciągu najbliższych 2-3 lat  zakłada się posadzenie

ponad  600  drzew  różnego  gatunku  przy  już  istniejących  alejach  i  szpalerach

w ramach uzupełnień bądź nasadzeń zastępczych. Do nasadzeń użytych zostanie

co  najmniej  6  gatunków  drzew,  zwiększając  w  ten  sposób  różnorodność

gatunkową drzew przydrożnych na terenie  gminy.  Po wstępnych konsultacjach

społecznych wynika,  że  najbardziej  akceptowalne są niskopnące,  kuliste formy

gatunków  rodzimych  takich  jak  klon  czy  lipa.  Przy  drogach  wojewódzkich
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i  powiatowych,  przy  których  parametry  techniczne  są  zgodne  z  wymogami

prawnymi  rekomenduje  się  sadzenie  drzew  osiągających  większe  wymiary

i zarazem trwalszych i bardziej odpornych takich jak Dąb szypułkowy (Quercus

robur).  Z  szacunkowych  danych  na  rok  2013  wynika  iż  koszt  zakupu

pojedynczego drzewka z bryłą korzeniową oscyluje w granicach 100 zł. W tabeli

poniżej  podsumowano  planowane  utworzenie  nowych  alej  na  rok  2014-2015,

z podziałem na zarządców dróg oraz gatunków drzew. 

Gatunek Brzoza 
brod.

Klon zw. 
‘Globosum’

Lipa 
drob.

Lipa drob. 
‘Greenspire’

Klon 
jw.

Db. 
szypZarządca

Gmina 125

powiat 30 60
województwo 20 75 50 80

10. Przepisy dotyczące postępowania przy planowaniu nowych nasadzeń

przy drogach istniejących oraz planowanych. 

Podczas przeprowadzania prac ziemnych w obrębie drzew należy pamiętać

nie  tylko  o  zabezpieczeniu  strefy  wokół  drzew  ale  także  o  ich  korzeniach.

Ostatnim  dokumentem  regulującym  tę  kwestię  jest  ten  z  11  lutego  2014  r.

w  Dzienniku  Urzędowym  opublikowano  Rozporządzenie  Ministerstwa

Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  5  lutego  2014  r.  zmieniające  rozporządzenie

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i  ich  usytuowanie.  Rozporządzenie  wprowadza  istotne  zmiany  wzmacniające

ochronę drzew w pasie drogowym. Dokument wprowadza zmiany w Rozdziale 5

dotyczącym infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą

zmieniając  §  140  dodając  w  ust.  1  zapis  o  tym,  że  infrastruktura  nie  może

133



wpływać  na  system  korzeniowy  drzew.  Po  zmianach  ustęp  ten  brzmi  w

następujący  sposób:  "Umieszczenie  w  pasie  drogowym urządzeń  infrastruktury

technicznej  niezwiązanej  z  drogą,  zwanej  dalej  „infrastrukturą”,  nie  może

naruszać  elementów  technicznych  drogi  oraz  nie  może  przyczyniać  się  do

czasowego  lub  trwałego  zagrożenia  bezpieczeństwa  ruchu  albo  zmniejszenia

wartości  użytkowej  drogi, a  także  nie  może  wpływać negatywnie  na  system

korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym."

Rozporządzenie  wprowadza  także  zmiany  w  ust.  7  §  140,  który  otrzymuje

brzmienie:

"7. Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi

poza  terenem  zabudowy  powinna  być  usytuowana  poza  pasem  drogowym:

7a.  Telekomunikacyjna  linia  kablowa  i  kanalizacja  kablowa  może  być

umieszczona  w  pasie  drogowym  poza  terenem zabudowy  w przypadku  braku

kanału  technologicznego  zlokalizowanego  wzdłuż  danego  odcinka  drogi

publicznej  albo  braku  wolnych  zasobów  w  tym  kanale.

7b. Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi

poza  pasem  drogowym  powinna  być  zlokalizowana  w  taki  sposób,  aby: 

1)  nie  wpływała  negatywnie  na  system korzeniowy  drzew rosnących  w  pasie

drogowym; 

2) wykopy pod tą infrastrukturą nie naruszały granicy pasa drogowego.”

Treść  całego  rozporządzenia  można  sprawdzić  na  stronie Dziennika  Ustaw

Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas przeprowadzania prac drogowych lub ziemnych należy również pamiętać

o nadal aktualnych przepisach z Rozporządzenia Rady Ministrów z 1986 roku.

Niektóre z nich zostały przytoczone poniżej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
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z dnia 24 stycznia 1986 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. 

zm.: Dz.U.99.59.623

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 3, art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 7 oraz art. 47

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60)

zarządza się, co następuje:

Rozdział 2

Zasady  sadzenia,  utrzymywania  oraz  usuwania  drzew  i  krzewów  w  pasie

drogowym.

§ 13. 1. Sadzenie, utrzymywanie i usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym

należy do zarządu drogi.

2.  Usuwania  z  drzew  gałęzi  zagrażających  liniom  energetycznym

i  telekomunikacyjnym  dokonują  właściwe  jednostki  organizacyjne  do  spraw

energetycznych i telekomunikacyjnych, po powiadomieniu zarządu drogi.

§ 14. 1.Sadzenie drzew i krzewów w pasie drogowym odbywa się na podstawie

wieloletnich planów zadrzewień dróg publicznych, uzgodnionych z właściwymi

zarządami gmin.

2. Gatunki drzew i krzewów przeznaczonych do zadrzewienia dróg publicznych

powinny być dostosowane do miejscowych warunków glebowych, klimatycznych

i krajobrazowych oraz warunków ruchu drogowego.

§ 15. Utrzymywanie drzew i krzewów polega na zabiegach pielęgnacyjnych oraz

uzupełnianiu zadrzewień i zakrzewień, które uległy zniszczeniu lub uschnięciu.

§ 16. 1. Usuwanie drzew i krzewów z pasa drogowego odbywa się na podstawie

planu wyrębu.

2. Planem wyrębu powinny być objęte drzewa i krzewy:

1) zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeżeli inne środki, np. przycięcie

korony drzewa, okażą się niewystarczające,

2) uniemożliwiające modernizację drogi i obiektów mostowych,

3) obumarłe lub znajdujące się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia.
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3.  Zadrzewienia  zagrażające bezpieczeństwu ruchu na  drodze  stanowią drzewa

i krzewy:

1)  ograniczające  widoczność  użytkownikom  dróg  na  odległość  mniejszą,

niż  przewiduje  normatyw  techniczny  projektowania  dróg,  w  szczególności  po

wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg,

2) rosnące w odległości mniejszej niż 2,5 m od krawędzi jezdni,

3) tworzące łącznie z konarami i  liśćmi prześwit  mniejszy niż 4,5 m w pionie

i  mniejszy  niż  szerokość  jezdni  powiększony  o  1  m  po  obu  stronach  jezdni

w poziomie.

§  17.  1.Plan  wyrębu  drzew  w  pasie  drogowym  sporządza  zarząd  drogi

w  uzgodnieniu  z  wojewódzkim  konserwatorem  przyrody  oraz  z  właściwym

zarządem gminy, który w razie uznania konieczności usunięcia określonych drzew

wyda na to zezwolenie.

2. Plan wyrębu drzew w pasie drogowym powinien określać:

1) nazwę odcinka pasa drogowego, na którym przewiduje się wyrąb drzew,

2) gatunek, liczbę, średnicę drzew mierzoną na wysokości 1,3 m od ziemi oraz

masę pozyskanego drewna w m[3],

3) klasyfikację drewna (użytkowe, opałowe),

4) zarząd drogi uprawniony do wyrębu drzew.

§  18.  Przepisów  §  16  i  17  nie  stosuje  się  do  drzew,  które  na  skutek

nieprzewidzianych, nagłych oddziaływań atmosferycznych, hydrologicznych lub

utraty stateczności gruntu zagrażają bezpieczeństwu ruchu na drodze.
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